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PRECUVENTARE 

  

De mult timp D-na Ecaterina B. Katargiu, pornită 
dintr'un sentiment de pietate Şi admiraţie către me- 
moria, ilustrului săi soţ, era, preocupată de ideea de a 
publica într'un volum discursurile neobositului cam. 
pion al partidului conservator. Inprejurări independente 
de voinţa sa aii amânat această ediţie pînă astă-zi, 
când, după cercetări am&nunţite, discursurile lui B. 
Katargiu s'aii descoperit atât prin paginile Monitorului 
Oficial, cât şi în coloanele unora din ziarele epocei ca 
Unirea, Conservatorul Progresist, Analele Economice etc. 

Colecţia, de faţă coprinde toate discursurile lui B. 
Katargiu câte sai putut găsi, afară de câte-va r&s- 
punsuri scurte consemnate în procesele verbale ale 
Adunării legislative, dar fără o importanţă, deosebită, 
fie ca, formă, fie ca fond. Multe chiar din cele reproduse 
aci nu sunt o icoană credincioasă a, acelui cuvânt in- 
spirat, care comunica, înpreună cu căldura în inimi, 
convingerea în minţile auditorilor. Din nenorocire pentru 
viitorime, de la 1859 pînă la 1862, discursurile depu- 
taţilor se publicaii nu după note stenografice, ci 
după, însemnările succincte ale tachigrafilor, cei mai 
mulţi aleşi dintre tinerii ce se distinseseră, între cama- 
razii lor de studii pe bancele Colegiului St. Sava, dar
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cari, pe de o parte din lipsă de deprindere, nu puteai 

urma pe oratori în repeziciunea cuvântării lor, iar, pe 

de alta, nu eraii destul de familiari cu cestiunile po- 

litice, ca, să apuce pretutindeni partea marcantă a unei 

argumentări. Eşiţă din colegiii, unde fuseseră imbibaţi 

de principiile scoalei radicale în limbă, ei întroduceaii 

în discursurile oratorilor o fraseologie şi un vocabular 

streine celor mai mulță dinta'înşii. Farmecul acelei limbi 

bătrâne, în adevăr româneşti, le era necunoscut. Aceste 

neajunsuri se văd în multe părţi ale colecțiunii de față. 

Pentru ca să poată judeca însă cine-va depărtarea ce 

desparte notele tachigrafice de realitatea discursului 

pronunţat, nu are de cât să pună faţă 'n faţă redac- 

ţiunea, aceluia-şi discurs pulicat în Monitor cu cea pu- 

plicată în Conservatorul Progresist, redacţiune făcută, 

după toată probabilitatea, de însu-şi B. Katargiu şi 

reprodusă aci la pag. 212 sqq. Ce deosebire între acele 

câte-va, rînduri palide din Monitor şi acea briliantă 

pledoarie în favoarea, bogăției acumulate tipărită în 

Conservatorul Progresist ! 

De sigur, unii din admiratorii marelui orator român 

ax fi voit să vază în această ediţiune o alegere din 

discursurile lui cele mai frumoase. Noi credem însă 

că o colecţie pe cât se va putea mai completă a dis- 

„cursurilor sale va îndestula mai pe deplin dorința, celor 

ce ţin să cunoască în complexul lor ideile şi tendinţele 

acestui fenomen parlamentar, pe când tribuna romă- 

nească era încă în .faşă. Când vedem câtă erudiţiune 

şi muncă, se depun în alte ţări pentru adunarea, frag- 

mentelor vechilor scriitori grecă şi latini sai pentru 

strîngerea. întrun singur corp a inscripţiilor elene şi   
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romane !), nu înţelegem pentru ce noi am lăsa în- 

prăştiate în corpul Monitorului Oficial, ajuns astă-zi 

foarte rar, ideile şi gândirile unui bărbat, care ne pri- 

veşte aşa de aproape şi ne interesează într'un grad aşa 

de înalt. Că discursurile sale nu vor face asupra noastră 

aceea-'şi impresie ca asupra, contimporanilor săi, lucrul 

este firesc pentru or ce operă omenească, dar mai 

vîrtos pentru elocinţă. Gusturile şi preferenţele se 

schimbă dinti'o epocă într'alta ; Racine nu întempină 

înaintea noastră favoarea de care se bucura în secl. 

XVII. Apoi oratorul nu se păstrează întreg pentru 

viitorime; în această privinţă, mai fericit de cât ac- 

torul, el este mai puţin privilegiat de cât un poet, un 

filosuf, un pictor ete. El moare mai mult de jumătate 

pentru urmaşi. Acţiunea, acea parte a discursului care 

pentru Demosthenes era incomparabil superioară celor- 

l-alte ), se pierde cu desăvirşire, şi, înpreună cu dinsa, 

acel farmec neînvins care tireşște şi subjugă pe auditori. 

Deosebit de aceasta, mai este o înprejurare care face 

Că un discurs citit nu produce o impresie egală cu 

aceea, a discursului rostit. Discursurile unui bărbat de 

stat, mai ales ale unui ministru, nu sunt nişte confe- 

rinţe de Athenei, pe cari autorul le alege după voia 

sa, şi asupra cărora are tot timpul de a cugeta pînă 

1) Să cităm ca exemple : Hecataei Milesii fragmenta (editate de R.H. Klau- 

sen), M, Cornelii Frontonis Religuiae şi A. Aurelii Symmachi octo orationum 

fragmenta (ed. B. G. Niebuhr), A. Catonis praeter librum de re rustica quae ex- 

tant (H. Jorăan), Comicorum latinorum fragmente şi Tragicorum lat, fr. (0, 

Ribback), Fragm. comic, graec. (A. Meineke), Corpus inscriptionum graecarum 

4Boeckh) etc. 

*) Pseudo-Plutareh, Bio dixa fropuy. Ampostiwre, 18: "Obev 

tpop&voo adry (aty0c) ni mpârov îv frjtopiai, cinzy, “Tabaptate” mai ni 

debazpov. “Tniaprag' vă ni apizov TEnixptate.
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la, ziua, fixată pentru conferenţă. Un ministru, or care 

ar fi întinderea cunoştinţelor şi experienţei sale, poate 

să nu aibă idei destul de lămurite asupra unei cestiuni 

ce se pune în mod incidental la ordinea zilei; dar cu- 

rentul desbaterilor, pasiunea partidelor, necesitatea de 

a exprima, vederile guvernului în această privinţă, îl 

silesc să iea cuvântul, să se pronunţe immediat ; dacă 

este un bărbat de talent, el poate nu numai să vor- 

bească cu oare care succes, ci chiar să câştige cauza 

'ce apără înaintea Camerii, pe care o seduce pentru 

un moment. A doua zi, citindu-și discursul reprodus 

în Monitor, €l însu-să recunoaşte părţile silabe ale a- 

gumentaţiei sai! sofismele, cu ajutorul cărora a repurtat 

victoria din ziua trecută, dar pe cari auditorii nu le 

puteai surprinde în mijlocul acţiunii. Căldura accen” 

tului, vioiciunea, gestului, energia frazei şi acel fluid 

electric ce se comunică din orator în auditoriii îi făceaii, 

în ziua precedentă, simpatice toate inimele şi nu lăsait 

spiritelor timpul de a reflecta. 

Nu este așa la citire. Lectorul are tot timpul de a 

relua, şirul. unei argumentaţii, de a cumpăni premisă cu 

premisă şi dea judeca dacă concluzia derivă, d'a dreptul din 

ele saă dacă, oratorul a ajuns la dinsa printr'un artificii de 

raţionament, printr'un pas desultoriii şi forțat. Lysias, 

ne spune Plutarch, 1) dedese un discurs scris de dînsul 

unui athenian ce avea un proces. Athenianul, după ce 

citi discursul de mai multe oră ca să-l înveţe pe din 

afară, se întoarse descurajat la Lysias şi îi mărturisi 

că, la început, discursul i se păruse minunat, dar că, 

după ce ”] repeţise de vr'o trei ori, îl găsea aşa de 

3) Iepgi ădmestus, 5.



v 

slab, în câtse temea să nu piarză, judecata. — „Prietene, 

îi zise Lysias rizend, oare tu n'ai să "] pronunță numai 

o dată înaintea judecătorilor ?“ 

Aşa, se întmplă adesea cu discursurile cari aii făcut 

furori în epoca lor. Ele slujesc mai mult ca documente 

pentru istoria timpului, de cât ca modele de elocinţă, 

pentru viitorime. Cu toate acestea nu este mai puţin 

adevărat că, între discursurile publicate în colecţia de 

faţă, cititorii vor găsi multe, cari, de şi desbrăcate de 

farmecul acţiunii, totu-'şi pot trece ca modele de limbă 

şi de argumentaţie, mai ales azi când majoritatea par- 

lamentului nostru se compune din oameni cari calcă 

în picioare aceste două elemente neapărate ale artei 

de a vorbi. Este mângâietor pentru cei descurajaţi de 

aspectul presintelui de a, 'și îndrepta privirile în trecut 

asupra unui bărbat, care a rămas nestrămutat în con- 

vingerile sale politice şi le a apărat cu toată energia . 

caracterului săi; este cu atât mai mângâietor, cu cât, 

în criza politică şi socială prin care trecem, nesaţiul 

de căpătuire înneacă vocea conştiinţei şi mişcarea, me- 

chanică a mâinilor ţine locul artei de a vorbi. , 

Poate că unii din bărbaţii politici citață în cursul 

acestei publicaţiuni nu vor fi mulţumiţi de a vedea 

reproduse discursurile lor întrun xezumat mai scurt 

chiar de cât rezumatul din Monitor. Acestora le ră&s- 

pundem că intenţiunea noastră a fost de a reproduce 

ideile lui Barbu Katargiu, nu pe ale d-lor. Din dis- 

cursurile altora am ales numai acele pasagie cari eraii 

neapărate pentru înţelegerea răspunsurilor lui B. Ka.- 

targiu, singurul de care ne am ocupat aici. De altmin- 

trelea or cine se poate uşor convinge că citaţiile din
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discursururile streine le am făcut cu cea mai desă- 

virşită bună credință şi imparţialitate, iar nică de cum 

după obiceiul foilor militante, care ieai frazele după 

placul lor, suprimând într'adins pasagiele intermediare, 

spre a înfățișa ideile adversarilor lor în lumina cea 

mai nefavorabilă. 

EDITORUL. 

Bucureşti. 1886. Sutie.



VECHIMEA FAMILIEI KATARGIU 

Cat de vechiii este numele „Katargiu“ în istoria, 

Românilor şi deunde setrage această familie ilustră, 

nu ştim. Scrierea, Principelui Dimitrie Cantemir a- 

supra genealogiei familiilor boereşti din Moldova), 

scriere care ne ar fi fost de mare preţ în cercetă- 

rile de faţă, s'a pierdut, fără ca cine-va săi fi putut 

da de urmă pină acum. Cu toate acestea, acela-'şi 

scriitor, în opera sa Descriptio Moldaviae 2), enu- 

merând familiile nobile din Moldova, pomeneşte 

pe Catardziesti, fără, a adauge nimic asupra, ori- 

ginii lor. Această tăcere din partea, lui Cantemir - 

ne dă a înţelege că el îi punea între familiile vechi 

pămentene, de vreme ce el păstrează aceea-'şi 

1) Liber moldavicae nobilitatis genealogiae latino sermone 

conscriptus, indicat in Prefaţa latinească la Chronicul Moldo- 

Valachilor, vol. |. p. LXXI şi Prefaţa românească, ibid. p. 

LII, ediţia din Iaşi 1835. Această carte exista ca manuscript 

în secolul nostru. Postelnicul Manolaki Drăghici o pome- 

neşte ca văgută de el. Vezi Istoria Moldovii pe timp de 500 

de ani, vol. II, p. 258. 

*) Cap, XV, p. 412 sqq.
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tăcere asupra Arbureştilor, Bogdăneştilor, Bur- 

gheleştilor, Carpeştilor, Olucereştilor, Găneştilor, 

Micleştilor, Stârceştilor, 'Tălpeştilor, etc., pe cari 

îi consideră ca români din tată, în fii, pe când 

despre alții spune că sunt streini, şi anume Can- 

tacuzenii, Chrysoverghi, Neculeştii, Paladieştii, Pe- 

traliphii, Ruseteştii, Tudorestii, greci ; Cantemi- 

reşiii, tătari; Costineşti, serbi ; Orupienshi, Pi- 

soski, poloni; Cerkezeştii, cerkezi, etc. Neapărat, 

învățatul principe al Moldovii trebue să fi avut 

la disposiţia sa o mulţime de documente, dis- 

părute astă-zi, pe cari el își întemeia această cla- 

sificare. Dar cele mai multe din ele sai pierdut, 

iar cele ce s'aii mai păstrat se află înprăştiate 

prin archivele deosebitelor autorităţi, pe la mă- 

năstiri sait în posesiunea particularilor, unde zac 

pină astă-ză fără ca publicul şi istoricii să poată 

lua cunoştinţă de ele. 
Pentru ântâia oară numele Katargiu figurează 

intr'un act de danie al skitului Stăneşti din ju- 

deţul Vâlcea. In anul 1616, către sfiişitul ân- 

tâiei domnii a lui Radu Mihnea, Băneasa Maria, 

Katargioaica, sora, Postelnicului Radu Buzescu şi 

fata faimosului Clucer Radu Buzescu, care pe 

timpul lui Mihaiii Viteazul înplinise însemnate 

funcțiuni diplomatice şi militare, închină mănăs- 

tirea Stănești ca, metoch Patriarchiei din Alexan-
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dria 1). Acest Katargiu, înrudit prin alianţă cu 
puternica, şi glorioasa familie a Buzeştilor 2), este 
Banul enache Katargiu. Pentru ca să se poată 
realiza o incuscrire a Katargieştilor cu  viteaza 
familie a Buzeştilor 2), care încă de pe timpul lui 
Neagoie Basarab număra un Ban al Craiovei 4) 

şi jucase un rol aşa de însemnat în epoca de 
vitejie a marelui nostru Mihai, sintem nevoiţi 

) |. Brezeanu, Mănăstirile zise închinate, p. 53. D-nu Gr. 
N. Mano, fostul Director al Archivelor Statului, 'mi a atras 
atenţiunea asupra acestui document. Profit de această oca- 
ziune spre a exprima recunoştinţa mea d-lui Mano, a cărui 

erudițiune sigură şi variată 'mi a fost de mare folos în com- 
punerea acestei schiţe biografice. 

*) Când Mihaiă Viteazul, întăritat pe nobilii Unguri pentru 
necredinţa lor, era gata să "i taie, indemnat fiind de impe- 
tuosul Ban Mihalcea şi de Logofătul Teodosie, «numai Radu 

Buzescu Ciucerul a stat contra tutulor boierilor şi a sfătuit 

pe Mihaii Vodă să nu facă lucrul acesta, ci mai bine să se 
străduească să "1 placă nobilii, pentru că în Moldova încă: 
bine l'a slujit, şi de aci inainte incă le poate avea folosul. . 

Radu Ciucerul acesta era cel mai de frunte dintre boieri 

şi prea bogat, pentru că moştenea mai a treia parte din 
Valachia, şi a fost din familia Buzeştilor, care familie e prea 
bâtrână şi prea mare în Valachia, ştia şi ungureşte.» Ano- 

nymus Carolinensis, p. 74, ap. Şincai, II, p. 216 sq. sub 
an. 4559. 

3) Stroe Buzescu ucise într'o luptă singulară pe ginerile 

Chanului Tătarilor. Spontoni, lib. VIII, p. 209. Stolnicul 

Stroe şi Preda Buzescu, fii Clucerului Radu, scăpară viața 

lui Mihaiu Viteazul în lupta de la Vidin din 1598. Fotino, 

II. p. 74 sq,., tr. de G. Sion. 

4) I. Brezeanu, op. cit. p. 42.
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să admitem că cei d'ântâiii se trăgeau dintr'o 

viță, nobilă, pămenteană şi că se bucuraii de pri- 

vilegiile boierilor din ţară cu mult mai "nainte 

de data ce indicarăm mai sus. Este adevărat că 

pe timpul lui Mihaiii Viteazul câţi-va, indivizi de 

origine streină se strecuraseră în rindurile nobi- 

limei pămentene, precum Banul Mihalcea și Vis- 

tierul Stavrinos, amendoi greci de origine, Baba- 

Novac, Deli Marco şi Gheorghe Ratz, câte-şi trei 

sârbi, etc.; însă nu trebue să pierdem din vedere 

că toţi aceştia înaintaseră mulţumită serviciilor 

lor militare, într'o epocă când ţara avea nevoie de 

căpitani voinici, cari să, o apere în r&sboiul ei de &- 

mancipare. Cestiunea care prima pe toate cele-l-alte 

nu era păstrarea, ierarchiei sociale, ci mântuirea 

țării de mărimea periculului ce o ameninţa. Trebue 

„să observăm cu toate acestea, că nouii boieri nu 

isbutiseră a “şi amesteca sângele lor cu sân- 

gule acelei aristocrații pămentene, aşa de mândră, 

şi aşa de geloasă de privilegiile ei. Intrarea unui 

strein venetic în rindurile boierilor de frunte era 

pe acele timpuri un scandal. Numai Grecii, cu 

spiritul lor caracteristic de insinuaţiune, isbuti- 

seră să pătrunză în acea clasă, de unde cei-l-alţi 

streini erai cu îngrijire escluşi. Dar Mihaiu Vi- 

teazul, în tractatul săi de la 1595 (Maiu 20) cu 

Sigismund, îi esclude printwun articul formal de
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la, ocuparea funcţiunilor publice 1). Erau deci departe 

timpurileîn cari un Constantin Duca putea să ridice 

la rangul de Mare Vornic pe un om de „neam 

prost“ ca Ciocârlan 2?) şi Niculae Mavrogheni își 

bătea, joc de instituţiile ţării, punând caftanul de 

Clucer pe spinarea calului săi Talambaşa 5). 

La cinci ani după închinarea mănăstirei Stă- 

nești ca, metoch al patriarchiei din Alexandria 

de către Maria Katargioaica, adică în anul 1621, 

în a doua domnie alui Radu Mihnea, supranumit 

cel Mare de către chronicarii Moldovii 4), găsim 

pe acela-şi Ienache Katargiu însoţind pe Domnul 

Munteniei în r&sboiul de la, Chotin purtat de Turci 

cortra Polonilor, In vara acestui an, Sultanul 

Osman II, care medita, cucerirea Poloniei spre a, 

face dintr'însa, un zid de apărare contra năvăli- 

rilor ruseşti, profitând de ingerenţele Polonilor 

în afacerile Moldovii, porni cu o armată nume- 

roasă contra lui Sigismund III, regele Poloniei 5). | 

Radu Mihnea cu Munteni sei fu însărcinat cu con- 

"/ A. Florian, Idee repede de Istoria Princ. Ţerii rom,, 

vol. II, p. 484. 

*) Niculae Costin, Chron. Rom. vol. II, p. 70. Edit. II-a. 

3: D. Fotino, Ist. gen. a Daciei, vol. II, p. 115. Cf. N. Băl- 

cescu, Viaţa Spătarului Ion Kantacozino, Magaz. ist. IL, p.190. 

+) Miron Costin, în Chron. Rom. vol. Î. p. 265 şi 26. 

3; Miron Costin, îbid. p. 917. Cf. Adam Mickiewicz, His. 

populaire de Pologne, p. 255 şi V-te A. de la Jonquitre, Hist. 

de lempire Olioman, p. 300 sq.
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struirea podului de peste Nistru şi apărarea lui 

contra, atacurilor poloneze 1). După un r&sboiii 

crâncen de o lună şi mai bine (de la 20 Au- 

gust 1621 pînă la, 29 Septembre ale aceluia-'şi 

an), care costă, pierderi înfricoşate atât pe Turci 

cât şi pe Poloni, amândouă puterile beligerante 

se hotăriră a pune captt ostilităţilor. Plenipoten- 

ţiarii Poloni însărcinaţi cu negoţierea condiţiu- 

nilor de pace se duseră d'a dreptul la Radu Mihnea, 

pentru ca acesta să le înlesnească o audienţă 

la Vezirazemi. Domnul, însoţit de boierii sei, îi 

priimi cu multă bună-voinţă, apoi îi invită lao 

convorbire secretă, la care asistă numai Katar- 

giu Banul Craiovei 2). După subsemnarea coni- 

țiunilor de pace şi după întoarcerea plenipoten- 

) Commentariorum Chotinensis belli libri tres, Auotore 

Iacobo Sobieshi. Dantisci, 1646, p. 159. Datorez cunoştinta 

acestei preţioase scrieri învățatului nostru Academic d B. 

P. Hasdâi, căruia ii exprim aci profunda mea gratitudine 

pentru importantele date ce 'mi a comunicat, 

*) J. Sobieski. Cominent Chot, belli. p. 461: «Legati Pala- 

tinum (Valachiae, Radulonem) anticiparunt, quos illee ten- 

torio aliquot gradibus progressus, una cum assistentibus suis 

Consiliariis humanissime excepit, ac ad arcanum co'lo- 

quium invitavit, cui tantum Katardziejus Kralevensis anus, 

primariae in Valachia dignitatis vir, aderat.—Cf. Şincai, III, 

p 13: «Mijlocitorul de pace era Radu, Domnul Valachiei şi 

Kaperdzici Banul Craiovei.» De sigur, lecţiunea «Kaperdzici» 

în loc de «Katardzieu» este o greşeală de transcriere a edi- 

torului lui Şincai.
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țiarilor poloni în lagărul lor, acela-'şi Ienache 

Katargiu fuse însărcinat a se duce în tabăra Po- 

lonilor şi a cere ca tractatul, învestit numai cu 

subsemnăturile delegaților, să fie întărit şi cu si- 

giliile lor 1). 

In anul 1633, după mazilirea lui Leon Vodă 

Tomşa din scaunul Munteniei, boierii se înpău- 

țiră în două tabere: una voia de Domn pe Aga 

Mateiii Basarab din satul Brâncoveni, care era, spri- 

jinit de Mehemed Abassa Paşa din Nicopol, iar 

cea-l-altă, din care făcea parte familia Kaiargiilor 1) 

în frunte cu Banul Ienache, Dumitru Dudescu, 

Papa Logofâtul, Neagul Aga şi alţi boieri mulţi 2), 

cereaii pe Radu XI, pe care îl orinduise Sultanul 

Murad IV şi al cărui tată Alexandru Iliaş fusese 

în două rinduri domn în ţară. In ziua de 20 

') I. Sobieski, op. cit., pag. 192: aVenerat Katardziejus 

Banus Cralevensis în castra Polonorum a Radulone, pos- . 

tulans, ut pactorum exemplar, quod legati Vezirazemi de- 

derant, propriisque manibus subscriptum sigillis suis ob- 

signarent. Quod dum statim obtinuisset... ad Osmanum rediit.» 

*) Şincai, s. a. 1633, vol. III, p. 25, întemeiându-se pe Ms. 

Codex Balacianianus, pomeneşte dintre Katargii numai pe 

Nicula, al cărui nume îl transcrie greşit «Kantarisul», iar la 

p. 26 îi zice «Katariciul», pe când chronica lui Constantin 

Căpitanul, publicată în Magazinul istoric (|, 288; ef. ibid. 

1V, p. 316) precum şi Chroniea tipărită în colecţia numită 

Istoria Moldo-României (II, p. 85 şi 81) îl numesc Necula 

Katargiul. Fotino (II, 89 şi 90) ne spune că acest Necula Ka- 

targiu era Stolnic.
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Septembre 1633, Mateiii Basarab intra în Bu- 

cureşti, iar către sfirşitul lui Octobre Radu XI 

înpreună cu Katargieştii şi alţi boieri răsvrătitori, 

sprijiniți de o armată numeroasă compusă din 

Munteni fugari, din Moldoveni, Turci, Tătari şi 

Poloni, pătrundea în ţară şi înainta pină la po- 

dul de la Obileşti pe Colentina. Mateiii Basarab 

le eşi înainte cu o armată bine întocmită şi încă 

şi mai bine condusă. O bătaie sângeroasă se dede 

în ziua de Duminică 26 Octobre în câmpia de 

la Dudeşti, aproape de mănăstirea Plumbuita. 

După o luptă desperată de opt ore, Radu şi pa- 

tizanii săi învinşi se retraseră în Moldova. „Mo- 

vila cea mare de lângă Bucureşti spre Dudești, 

zice o chronică, arată şi acum locul unde a fost 

bătaia.“ 1) 

Intre fugari se afla şi Banul lenache Katargiu. 

Averile lui din ţară fură confiscate. Mateiii Ba- 

sarab printr'un chrysov din 1637 dărueşte Vel 

Dvornicului Dragomir Cretzulescu nişte case aşe- 

zate în Tirgovişte „din sus de Curtea Domnească, 

„aproape de rii, în dreptul grădinei Domreşti, 

„pentru-că aceste case şi cu locul lor aii fost ale 

„lui Ienache Barbu Katardziu.“ Chrysovul sună, 

mai încolo: „Apoi când ai fost acum în zilele 

„Domniei mele la curgerea anilor 7145 (1637), 

) Engel, ap. Şincai, III, p. %.
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„dacă, cu vrerea lui Dumnezeu, am stătut Dom- 

„nia mea a fi Domn şi stăpânitor la scaunul mo- 

„Şilor şi strămoşilor Domniei mele aici în “Ţara 

„Românească, în cetatea Bucureşti ântâii, iar 

„Katardzeştii au venit peste Domnia mea cu sabie 

„Şi cu oaste din Tara, Moldovii şi cu Tătarii şi 

„cu atâta r&utate aici în ţară, ca niște oameni 

„ră şi stricători de ţară—, Domnul Dumnezeii 

„ai dat de ai căzut sub picioarele Domniei mele 

„Şi 1 am scos Domnia mea din ţară cu amară, 

„ruşine, şi aii stătut acele case şi cu loc şi cu 

„tot a fi pe seama Domnească.“ 1) 

Dar, pe când Mateiu Basarab confisca averea 

lui lenache Katargiu, acesta ajungea Vel Pos- 

telnic la curtea lui Vasilie Lupu şi de aci lucra 

în toate modurile pentru mazilirea Domnului Mun- 

teniei. Chiar în anul 1636 el priimi însărcinarea 

de a se duce la Silistra şi astărui pe lânga Paşa 

de acolo pentru înlocuirea lui Mateiii Basarab cu 

Ion Vodă, fiul lui Vasilie Lupu. Insă inteligentul 

principe al Munteniei descoperi aceste machina- 

țiuni ale vrăjmaşului săi si ştiu să le contra- 

') Originalul acestui ehrysov a fost în limba slavonească. 

Traducerea românească se află în posesiunea d-lui N. Cretzu- 

lescu. D-nu Gr. N. Mano a bine-voit a ne comunica şia ne 
pune la disposiţie copia ce d-sa a tras după acest document 
important.
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careze Ja timp 1). Iar în anul următor, murind 
fata lui Bucioc, ântâia soţie a lui Vasilie Lupu, 
tot Ienache Katargiu, cunoscut pentru abilitatea, 
sa de a negoţia, priimi delicata misiune de a mij- 
loci căsătoria Domnului cu fata unui mârzac din 
Tara Cerkezilor 2). 

Ast-fel primul personagiii din neamul Katar- 
geştilor cunoscut în istorie este un bărbat dis- 
tins prin destoinicia sa în conducerea, statului ŞI 
mai ales prin abilitatea sa diplomatică. Natură 
eminamente politică şi neastempărată, lenache Ka- 
targiu joacă în epoca sa un rol analog cu acela 
al lui Moţoc în Moldova; el ocupă cel d'ântâii 
loc pe lângă Radu Mihnea şi opune o resistență 
energică lui Mateiii Basarab, pe care ântâiti încearcă, 
a "1 depărta dela tron, apoi a] răsturna, alergând 
la toate mijloacele ce'i procuraii posiţia, experienţa, 
şi admirabila sa, dibăcie în arta de a negoţia. 

De la fuga, lui Ienache şi Niculae Katargiu în 
Moldova, această familie se desface în două ra- 
muri, din cari una trăeşte dincolo, iar cea-l-altă, 
dincoace de Milcov. Dovadă că nu toţi membrii 
ei au emigrat din Muntenia este faptul că, sub 
domnia, lui Mateiii Basarab, Marele Postelnie Con- 
stantin Cantacozino mărită pe a doua din fetele 

) Miron Costin, Chron. Rom. 1, p. 306. 

*) idem, p. 309 sq.
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sale după un Katargiu. 1) Poate că acest ginere 
al Marelui Postelnic Cantacozino este un descen- 
dent al Marelui Paharnic Gheorghe Katargiu, pe 
care nu'l găsim între adversarii lui Mateiii Ba- 
sarab şi care figurează ca martur într'un act de 
venzare datat din anul 1624 Maiii 8, adică din 
timpul domniei lui Alexandru Coconul. fiul lui 
Radu Mihnea. 2) De la Mateiii Basarab încoa pînă, 
în timpurile din urmă chronicele noastre nu mai. 
vorbesc nimic despre ramura familiei Katargiu 
remasă în Muntenia. Chiar documentele par a. 
păstra, o tăcere absolută, dacă trebue să judecăm 
numai după cele publicate pină acum. 

Cat despre ramura Katargieştilor emigraţi în 
Moldova, atât chronicele cât şi documentele îi po- 
menesc mai-mai la fie-care pas. Începând de la 
Miron Costin şi coborindu-ne pină la Ienache Co- 
gălniceanu şi pină la Postelnicul Manolaki Dră- 
ghici, toţi chronicarii vorbesc de mai mulţi mem- 
bri ai familiei Katargiu, cari se deosebesc prin 
energia caracterului lor şi pun în serviciul țării 
o activitate cu atât mai isbitoare, cu cât ramura 
lor din Muntenia pare a fi căzut într'o inacţiune 

') N. Bălcescu, Viaţa lui Const. Cantacuzino, în Magaz. 
îstor. 1. 381. 

*) Acest document se află în copie la d. Gr. N. Mano, care 
a bine-voit a mi 11 comunica. 
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completă, dacă trebue să judecăm după tăcerea 

documentelor cunoscute pină aci. Unul din &i, 

Apostol Katargiu Vel Comis, căsătoreşte pe fata 

sa Mariana după Marele Medelnicer Stefan Pe- 

triceicu 1), care domni în două rînduri peste Mol- 

dova, (1673 — 1674 şi 1684 Decembre— 1685 Mar- 

tie). Iar când Petriceicu Vodă fuse nevoit să pă- 

răsescă, pentru ântâia oară domnia şi să fugă la 

1674 în Polonia, el fu urmat de faimosul chro- 

nicar al Moldovii Miron Costin Vel Logofăt, de 

Apostol Katargiu şi de alţi boieri însemnați. ?) 
Obiceiul acesta, de a emigra boierii Moldoveni în 

Polonia, or ce ar zice Nicolae Costin 3), se sta- 

bilise de mai "nainte, căci, precum ne spune 

Şincai 4), pe mărturia lui Engel, în anul 1607 

căp&taseră indigenatul polonez, în virtutea unui 

jurământ, Nistor Urechie, Vasile Orisa, Logofătul 

Gheorghe Mauroti, Isaia, Balica şi Gheorghe Lozan. “ 

Apostol Katargiu dobândi de asemenea indigenatul 

1) Niculae Costin, Chr. Rom. II, p.8. In Archiva iistor. LII, 972, 

seaflăun actde cesiuneal Marianei din an 1705. Mariana care 

cu Petriceicu n'avusese nici un copil, după moartea lui Pe- 

triceicu se căsători după oare care şleahtă. Cantemir, ap. 

Şincai, III, 444. , 

*) Ion Niculcea, Chron. Rom. II, 9224. 

3) Chr. Rom. II, p. 10. 

*) IT, s. a.4607, p. 319. La 1590 alt boier moldovean a nume 

Brutti căpătase indigenatul în Polonia. Hasdeu, Arch. sist. 

a Rom., I, p. 473.
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înpreună cu titlul de noblețe polon in anul 1776 

Februarie 4, şi diploma aceasta scrisă în limba 
latină şi semnată de Regele Ioan III Sobieski, 

faimosul mântuitor al Vienei, se păstrează pină 
astă-zi în familia Katargiu 1). In această diplomă 

citim între altele: 

„După părerea noastră, zice regele, ilustrul 

bărbat Apostol Katardziu Mareşal întrece, prin 
numele ţării Moldovii şi prin faima virtuţilor sale, 
pe atâţi alţi bărbaţi, pe cari îi respectăm în aceste 
timpuri de agitaţie ale Nordului,“ 2) iar în josul 
diplomei citim alături cu semnătura, lui Ioan III 

Sobieski cuvintele următoare: „Se confere înpă- 
mentenirea nobilului Apostol Katardzi, Mareșal 
al Țării Moldovii.“ 3) 

Acela însă care era menit să se ridice mai pre 
sus de toți membrii familiei Katargiu şi să lase 
în istoria noastră parlamentară urme neşterse de 
superioritatea, sa este Barbu Katargiu. 

?) O frumoasă copie a acestei diplome se află în posesiunea 
d-lui Alexandru Katargiu, cumnatul d-lui Gr. N. Mano. 

3) «Porro tot alios, quorum virtutes hoc rerum in Septen- 

trione temporumque motu et veneramur, illustris vir Apo- 
stolus Katardzi Marschalcus, terrarum Moldaviae fama et 

virtutum commendatione anteire videtur». 
*) Indigenatus Generoso Apostoto Katardzi Marschalco Ter- 

rarum Moldaviae confertur.»



BARBU KATARGIU 

Il. 

Barbu Katargiu, fiul marelui Vornic Stefan Ka- 

targiu şi al Tiţii (Stanca) Văcăreaschi, se născu 

in ziua de 26 Octobre 1807. In persoana, lui dar 

se uneaii autoritatea şi prestigiul a două din cele 

mai vechi şi mai influente familii din ţară. Mo- 

şul s&ii de mamă, Banul Barbu Văcărescu, îi dede 

acel nume, a cărui estetică supăra auzul amicilor 

săi, dar care era menit a trece în paginele isto- 

riei noastre contimporane ca unul din cele mai . 

celebre. Ajuns la virsta de 12 ani, el fu trimis 

în şcoala grecească de la Măgureanu, unde avu 

ca tovaroşi de bancă pe cei mai mulţi din fe- 

ciorii de boieri, cu cari mai târziu trebuia să se 

întelnească în cariera politică. Or cât de mari 

ar fi laudele ce d. Ion Ghica 1) face profesorilor 

din acest institut, ca Lambru, Komită, Vardalah 

şi Neofit, pe cari d-sa nu “i a cunoscut mai de loc 

') Convorbiri literare, An. XIV (1880—81), p. 209.
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şi ale căror opere nu a avut ocaziunea de ale 
citi, noi credem că ei nu se deosebeaii mult de 
majoritatea dascălilor greci, cari umpleaii pe a- 
tuncă amendou& Principatele, şi că toate invăţă- 
turile lor se mărgineai la o gramatică greoaie 
şi complicată a limbei ellene ?) şi la, citirea câ- 

tor-va scriitori vechi, cu nişte comentarii mai 
mult saii mai puţin defectuoase, adesea fără co- 

') Operă a călugărului Neofit de la Zlătari. Ea se compu- 

nea din patru tomuri în quarto. Vorbind de această gra- 

matică uriaşă ca întindere, Sulzer (Gesch. des Transalpi- 

nischen Daciens, LII, p. 8) zice: «O gramatică în patrn vo- 

lume mari în quarto! Acum înţeleg eii de ce Grecii şi Românii 

trebue să înveţe această limbă 20 de ani. Dar nu numai Ro- 

mânii ci nici chiar Grecii, a căror limbă este aşa de aproape 
înrudită cu cea ellenă, nu pot înţelege după 20 de ani un 
scriitor profan... In scoala lumii însă au făcut progrese re- 
pezi în cunoştinţa limbilor Postelnicu Manu, Karagia, Lu- 
kaki, Saul, actualul Principe al Munteniei şi Beizadea Ale- 
xandru Mavrocordat, cari vorbesc limbeie turcească, italiană 
şi francesă ca limba lor maternă... Intre Valachi aş mai 
putea numi pe Vistierul Văcărescu, pe tintrul Sturza, pe 
Racovitză, Stirbei, Câmpineanu şi Pascali, dar mai ales pe 
tenărul Balş din Bucovina ce studiază acum cu multă sir- 
guinţă in Viena, cari toți sunt foarte bine instruiți în mai 
multe limbi.» Tot în aceea-'şi stare se afla învăţământul în 
mâinile Grecilor din Moldova pe la începutul secolului nostru, 
de şi un profesor avea pînă la 5 pungi [9500 lei) sai aproape 

360 galbeni pe an (pe atunci 7 lei preţuiaii un galben înpă- 

rătesc, Wolf, p 145). aNu se găseşte intre Moldoveni unul 
care să poată citi cu folos pe vechii scriitori ai Greciei, cu 
atât mai puţin să “i comenteze. Chiar între profesori nu e- 
xistă unul care să fie familiar cu geniul limbei ellene. Me-



XXII 

mentarii. Se citeaii cu deosebire, zice d. I. Ghica, D, 

Memorabilele lui Xenophonte, dialogul lui Platon 

asupra sufletului întitulat Phaedon şi Metafisica 

lui Aristoteles. Cât despre afirmarea d-lui I. Ghica 

privitoare la faptul că „Banul Brâncoveanu dis- 

cuta cu puristul Duca în limba lui Thukydides 

Apophthegmele lui Hippocrates şi Ariometria lui 

Archimedes“ 2), noi ne îndoim foarte mult de 

exactitatea ei, pentru simplul cuvânt că nică ce- 

lebrul medic din Kos, nici genialul mechanic din 

Syracusa n'aii scris vr'o operă care să poarte 

titlurile ce le atribue onorabilul Preşedinte al 

Academiei române. 2) 

toada lor este pedantă şi provoacă neplăcere şi desgust. 

Elevii sunt munciţi cu o nomenclatură imensă de termini 

gramaticali netrebuincioşi şi cu o sintaxă obositoare. Tra- 

ducerile se fac într'un mod mechanic, în cât elevul învaţă 

numai câţi-va autori, iar nu limba greacă... Nu se află intre 

dascăli un singur geograf, istoric, archeolog, matematic sai 

filosof, şi cu toate acestea neştiinţa sau şarlatania lor lite- 

rară este destul de scump plătită.» A. Wolf, Beitrăge zu einer 

statistisch-historischen  Beschreibung des PFirstenthums 

Moldau, p. 176 sq. 

') loc, cît. 

2, loc, cit. 

3 Iată titlurile opereior lui Archimedes : 1. Ilepi ris spnipas 

val uiivăpov (Despre sferă şi cylindru); 2. Kăxiov ptrpnste 

(Mesurătoarea cercului); 3. Iepi xovoztătoy xai axnpâruy apar 

[ostd&wy (Despre conoide şi figuri sferoidale); 4. Ilepi îhixwv 

(Despre spirale); 5. Ilepi enintduv isobfoninây Și vâvrpra Bapâv ent- 

nedov (Despre equilibrul planurilor saii centrele lor de gra-
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Dacă vre unul din boierii noştri ajunsese a citi 

cu folos cărţile ellene şi a gusta pe scriitorii cei 

vechi ai Greciei, aceste rezultate fericite eraii 

fructul ostenelilor sale individuale, nu al dască- 

lilor greci. 

Or cum, Barbu Katargiu priimi în scoala gre- 

cească de la Măgureanu elementele ce se predau 

aci şi isbuti mai târzii! a prinde destulă plăcere 

pentru scriitorii elleni, a căror citire era unul din 

obiectele sale de predilecție. 

Dar instrucţia ce se da în scoalele din ţară 

nu putea să mulţumească, pe deplin spiritul lacom 

de cunoştinţe ale tânărului Katargiu. Către sfir- 

şitul domniei lui Grigore Ghika, el părăsi Bucu- 

reştii spre a se duce la Paris, care încă de pe 

atunci începuse a fi visul de aur al tinerilor din 

familiile mari, zeloşi de ştiinţă şi slavă. Unii pre- 

tind că el s'ar fi expatriat cu gândul de a învăţa 

vitate) ; 6. Terpaţuwnoudc nupnohis (Quadratura parabolei); 

1. Yappicne (Nisiparul); 8. legi râv Bar: îprorausywy (Despre 

corpurile ce plutesc pe apă); 9 Cartea despre Lemme tradusă 

din limba arabă în cea latină trece de neautentică. F. Hoefer, 

Histoire des mathematiques, p. 197.—Cât pentru Hippocra- 

tes, credem că e de prisos să reproducem aci titlurile ope- 

rilor sale, al căror număr trece de 50.—Să mai observăm 

în treacă că, tot în acel articul (p. 210), D-nulI. Ghica atri- 

bue lui Văcărescu una din cele mai cunoscute poesii ale 

lui Cârlova şi se arată c.. aceasta tot aşa de puţin familiar 

cu literatura românească ca şi cu cea ellenă.
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pictura. Adevărul este că Barbu Katargiu avea, 
o înclinare toarte pronunţată pentru artă şi în 
deosebi pentru pictură ; dar tot aşa, de adevărat, 
este că lui nu "i a trecut nici o dată prin minte 
de a se dedica unei specialităţi, care, mai ales 
pe atunci, în Țara Românească, nu putea îndes- 
tula ambiţiunea unui tenăr, a cărui deviză era, 
„excelsius 1“ Domeniul, pe care Barbu Katargiu 
era chiemat a 7] cultiva cu o predilecție specială, 
era politica. Toate ştiinţele cari contribuesc la 
formarea bărbatului de stat fuseseră obiectul stră- 
daniilor lui : literatura, dreptul, istoria, finanţele, 
economia politică. El nu imită pe acei tineri ce 
studiază o specialitate pentru ca să 'şi facă din- 
tr însa un mijloc de a trăi mai mult sati mai puţin 
confortabil î). Bogat prin patrimoniul părinţilor 
săi, Katargiu despreţuia carierele. lucrative ; o 

specialitate bănoasă era o ţintă prea vilă pen- 

tru inălţimea, aspirațiilor sale. Impaţient de a cu- 
noaşte viitorul şi tirit de curentul ce domnea, pe 
la 1830 în Paris, el se duse înpreună cu Barbu 
Stirbei să consulte pe faimoasa ghicitoare M-lle 

Lenormand. Aceasta, prevesti, se zice, lui Stirbei 

că va purta coroana, iar lui Katargiu că se va, 

') In şedinţa de la 12 Ianuarie 1864, Discursuri, p. 945, 
el declară că n'are diplomă de doctor în legi, dar cunoaşte 
legile ţării.
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sui în virful scării sociale şi că va muri de moarte 

violentă. Această predicţiune, eșită dintr'o gură 

aşa de autorizată, influenţă pînă într'atâta spi- 

ritul său de altmintrelea positiv şi lipsit de cre- 

dulitate, în cât în toate momentele critice ale 

vieţei sale, el îşi aduse aminte de dinsa. Pe la 

1859, pe când se întorcea de la vânătoare la 

moşia sa Maia şi era numai la câţi-va paşi de- 

parte de casă, caii se speriară şi trăsura, se răs- 

turnă, Katargiu sărind din trăsură, puşea ce ţinea, 

în mână se descărcă. Doamna Katargiu, auzind 

detunătura, îi alergă inainte plină de groază să 

nu se fi întâmplat fatala prevestire; dar Katargiu, 

înţelegend spaima soţiei sale, o asigură cu vor- 

bele : „Nu de astă dată, dragă Catinco!“ 

Pe la 1834, întorcendu-se din strein&tate, B. 

Katargiu luă parte la formarea societăţii filar- 

monice, al cărei scop era crearea unui teatru na- 

ţional, tipărirea de cărţi româneşti şi organizarea 

unei oposiţiuni de principii contra guvernului lui 

Alexandru Ghica. Alături cu dinsul figurati Ema- 

noil Băleanu, I. Câmpineanu, Scarlat Cretzulescu, 

I. Russet, Grigore Cantacozino, 0. Manu etc 1). 

Doi ani de zile societatea, merse pe calea, mo- 

delelor mari âin literaturele streine. Membrii ei 

traduceai tragedii clasice menite a înălța inimele, 

') I. Heliade Rădulescu, Eguilibru între Antithesi p.T1.
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precum Mahomet după Voltaire tradus în versuri 

de Heliade, Alzira sai Americanii tr. de Gr. 

Alexandrescu iară-'şi după Voltaire 1), Saul şi 

Virginia tr. de C. Aristia, amendouă după Alfieri, 

ete. Dar mai târziii gustul degeneră. În loc de opere 

clasice, o parţe din membrii ei se ocupaii cu 

scrieri fără nică o valoare estetică, cu satire per- 

sonale, cu farse ordinare, în cari transpira inten- 

țiunea de a, ataca nu viţiul, ci pe indivizii ce 

căzuseră în disgraţia lor. Tocmai în anul 1836, 

Ioan Voinescu II, traduse celebra dramă a lui 

August Kotzebue întitulată Misantropia și Pocăinţa, 

(Menschenhass und Reue). Representarea acestei 

piese pe scena din Bucureşti avu un succes din 

cele mai strălucite 2). Cu această ocazie Barbu 

1) Fiind-că pomenirăm numele acestui poet, să notăm că 

d. lon Ghica, în scrisoarea sa asupra lui Gr. Alexandrescu, 

afirmă cu. neturbur. rea sa magistrală că nu se ştie ce sa 

făcut traducerea acestui: dio Meropa lui Voltaire. Credem 

că facem un serviciu Preşedintelui Academiei române spu- 

indu-"i că manuscrisul din Meropas'a tipărit încă din anul 1847. 

3) Pentru ca cititorii să înţeleagă aluziunile din articolul 

lui B. Katargiu ce vom reproduce mai jos, dăm aci pe scurt 

argumentul acestei drame, care făcu din Kotzebue eroul sce- 

nei europene. «Un domn de Mainau, foarte nobil şi virtuos, 

devine misantrop, pentru că soţia sa Eulalia îl inşeală cu un 

ofiţer cu care fuge din casa bărbatului ei. Părăsită la rindul 

ei de către seductor, ea se hotăreşte plină de căinţă a şi 

impune o penitenţă şi a servi ca intendentă într'o casă. Din 

întemplare domnul de Mainau vine după cât-va timp în ora-
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Katargiu scrise următorul articul, care merită o 

deosebită luare aminte nu numai pentru vigoa- 

rea şi energia stilului, ci şi pentru înălţimea, idei- 

lor ce conduceaii pe autor în privinţa teatrului 

naţional. 

„Trei ani sunt de când voinţa unui om, voință, 

însă de acelea-ce nu o opreşte nici o stavilă, 

nu se cleatină de nici o isbire, făcu pentru ân- 

tâia oară pe rumân să încalţe coturnul, să iea 

masca, comică şi să facă să r&sune pe. scenă astă, 

limbă, ce cu 15 ani mai 'nainte socotea cine-va 

că nu este în stare să exprime de cât cunoş- 

" tinţele muncitorului sau cel mult —, ceea, ce era 

şi mai r&u—, rătăcitele idei ale logofeţilor vremii. 

„De atunci tinerii actori rumâni se încercară 

mai la, toate ramurile dramatice, şi cu toate că 

astă grabă de-a coprinde de o dată mai multe 

talente de naturi deosebite se păru un fel de ză- 

ticnire la înaintarea lor, totu-şi un ochiu în- 

cercat trebuia să vază, în acea grabă şi nesaţiu, 

şul unde se află fosta sa femeie, aude vorbindu-se de vir: 

“tuoasa, bine-făcătoarea şi buna-de-inimă doamnă Miller, fără, 

să bănuiască cine este dinsa şi fără să voiască a se informa 

asupra ei. În fine el o zăreşte, recunoaşte pe necredincioasa 

sa soţie ; — copii mijlocesc înpăcarea părinţilor. — Această 

piesă a fost tradusă in toate limbile europene şi aplaudată 

cu frenesie. Damele mai ales o admirară aşa de mult, în 

cât bonetul ă la Eulalie ajunse la modă.» R. Kânig, Deu- 

tsehe Litteraturgeschichte, p. 399.
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un entusiasm de a săvirşi un om singur aceea 

ce prin alte părţi săvirşese mai mulţi ;—şi en- 

tusiasmul tot-d'a-una a săvirşit minuni. Un ase- 

menea ochii, în loc de a se posomori la acel 

fel de neorinduială, zâmbea, înaintea nădejdii şi 

aştepta cu încredințare minunile. 

„Aceşti noui actori luară d'a rindul toate fe- 

lurile dramatice şi încercară şi opera şi vodevilul 

şi tragedia şi drama, şi comedia, şi, după potriva, 

vremii şi a mijloacelor, la toate se ar&tară mai 

pre sus de nădejdile chiar ale începătorilor teatru- 

lui naţional. Bine ar fi fost insă ca dreptul en- 

tusiasm ce auditorul simţi atunci să fi fost mai - 

mărginit, căci aplausele lui cele fără vreme : fă- 

cură pe neincercaţii actori a se crede desăvirşit 

artiştă, şi, în locul grijei de a se perfecționa, le 

intră o mândrie oare cum şi o încredințare că 

or ce fac place şi că parterul e dator să bată 

în palme. După aceasta afectaţii, lipsa bunei orin- 

duieli, ş. c. 1. 

„Două spiţe din toate ramurile dramatice, de 

şi se ar&tară la început, în teatru, se ultară pe 

urmă cu totul: tragedia şi drama. Abia Melpo- 

mene îşi ar&tă sângerosul pumnar pe scena ru- 

mânească şi numai de cât, peste sângele tragic, 

Terpsichore începu a trage danţuri burleşti şi 

toată iluzia Rumânului se strică; nimic sublim,
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nimic de simţire nu se mai văzu, nimic nu mai 

mişcă inimele noastre, nimic nu mai făcu să mai 

vărsăm 0 lacrimă. Cântecul şi risul, satira şi ri- 

dicolul. Dar Rumânul s'a văzut că nu e făcut 

pentru astea, căci, când privitorul se ostenea de 

a ride, actorul cu cântecul pățea ca bietul Sosie 

cu Mercur 1), pentru că publicului nu "1 plăcea 

musica, | 

„Satira mai mult muşcă de cât face bine, şi 

rumânul a fost destul muşcat; acum el cere fo- 

loase şi vrea să se vindece; destul "i a fost inima 

rece; acum vrea să i se încălzească. N'are tre- 

buinţă de cântare, pentru că n'are poftă de joc. 

„O nouă schinteie electrică era trebuincioasă 

ca, să “i deştepte din trista armorţire şi să arate 

drumul actorului pe care să apuce, în cât elsă 

simţă plăcere în profesia sa şi privitorului să 

însutle şi mulţumire şi lacrimi şi recunoştinţă şi 

bine-cuvântare. 

„Misantropia şi Pocăinta fu a doua piatră de. 

încercare a rumânului. Actorul rumân la glasul 

autorului neamţ se strămută, plin de lacrimni își 

învaţă, rolul şi cu lacrimi adevărate vine pe scenă, 

şi tot parterul e stropit de lacrimi. Slavă dar ne- 

1) Două personagie din comedia lui Moliere întitulată Am- 

phitryon. Această piesă a fost tradusă de 1. Heliade Rădu- 

lescu şi tipărită la 1835.
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muritoare autorului german, şi cinste şi recuno- 

ştinţă traducătorului rumân pentru frumoasa sa 

alegere şi norocită traducţie ! Şi unul şi altul con- 

tribuiră, la această, norocită prefacere. Astă, tra- 

ducţie fu pricina de o nouă dovadă şi de talentul 

actorilor şi de aceea ce poate limba noastră sub 

pana unui artist. 

„Misantropia şi Pocăinţa se puse, zic, pe scenă 

şi toți încetară de a mai zice ca pînă acum: 

„actorii rumâni ar face ceva, dar letrebue vreme 

Şi învăţătură, exemple, modele, profesori, ş. c. 1.“ 

Un glas era în tot parterul şi un glas era în 

tot oraşul a doua zi : „actorii rumâni simt, joacă, 

iar nu se joacă; actorii rumâni aii zugrăvit şi 

au arătat în fiinţă simţitatea autorului german.“ 
Şi adevărat, chiar autorul, de ar fi fost de faţă, 

la, representaţia rumânească, sar fi văzut mai 

bine pe sine în oglinda inimei Rumânilor. 

„De ce actorii rumâni fură într'o zi aceea ce 

nu putură fi în trei ani? Pentru că trei aniaui 

umblat încercând ; pentru că trei ani erai rătă- 

ciți în drumul lor şi pentru că într'o zi se vă- 

zură la sine, se văzură la locul lor. 

„Lăsaţi dar, voi, fii ai acelor mari domnitori 

ai lumii, bufoneria, lăsaţi satira pe seama acelor 

suflete înghesuite, pe seama acelor duhuri sărace. 

Părinţii voştri au fost mari şi voi nu puteţi fi mici.
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„Vrei ca actorul rumân să se arate aceea ce 

este? Fă-'l să trăiască in elementele strămoşilor 

si. Slava, amorul, generositatea, patriotismul, 

r&sbunarea, trufia, dreptatea, iată ce "i trebue lui 

ca să fie mare. Dă "i tragedii sângeroase şi drame 

scrise cu lacrimi, şi le va juca bine. Nu "i da, 

comedia, că el nu ştie să fie bufon ; el n'a ştiut 

a se slugări şi a se maimuța; nu 1 vei vedea 

nici o dată ştiindu-'şi rolul, pentru că nu "i place 

nică în glumă a fi măscăricii. 

„Priviţi teatrul ca o şcoală de morală, şi veţi 

găsi pe actori mândri de a fi profesorii norodu- 

lui, şi veţi avea şi actori buni. Faceţi pe actorul 

rumân să meargă singur înboldit de sine, înne- 

cat în lacrimi pe amvonul s&ă, să înveţe, să în- 

duplece, să mişce inimele, să pornească lacrimile, 

să se simţă fericit şi mândru de profesia sa. Nu 

1 tiriţi în silă a “i pune peruca bufonului pe cap, 

a ”] face o caricatură şi a "1 umili spre a se scă- 

lâmba înaintea unui public ce şi el e rumân şi 

Singur nu ştie să-'şi dea socoteala de ce nu “i 

plac scălâmbăiturele. 

„Asta e ministeriul teatrului socotit în adev&- 

rata, lui însemnare, şi ast-fel a fost socotit şi în- 

tre cei vechi.“ 1) | 

*) Gazeta Teatrului Naţional, 1836, Decembre î, No. 12, 
p: 94—96 Acest important articol se află reprodus de ÎI. He- 
iade Rădulescu în opera sa Equilibru între Antithesi, p. 84 sq.
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II. 

Dar literatura, era pentru tânărul Katargiu numai 

o ocupaţie de divertiment. Ca mai toţi bărbaţii 
de stat, el debută prin scrieri streine de politică. 

Insă ţinta sa de căpetenie era politica, Şi în Co- 

mitetul Societăţii filarmonice el avu ocazie de a, 
se lega mai strins cu leaderii oposiţiei contra gu- 

vernului lui A. Ghica. „Malversaţiunile zilnice şi 
necapacitatea recunoscută a Principelui făcuseră, 

să se nască în Adunare un partid mare, care cen- 

sura în public actele lui administrative, care voia, 

domnia, legilor şi îndrepta o privire severă asupra 

tutulor dilapidaţiilor lui. Acest control condus 
de niște deputaţi ce se înpotriveaii tendinţelor 

coruptoare ale Rusiei, al cărei instrument servil 

era Principele, făcu pe A. Ghica să adreseze Adu- 

nării un oficii, in care el semnala, vederile se- 

crete ale celor trei capi ai partidului naţional, 

I. Câmpineanu, IL. Russet şi Gr. Cantacozino. El 

invită pe Adunare să nu se mai iea după po- 

veţile lor şi recomandă preşedintelui să stingă 

acel spirit primejdios, contra căruia el va fi ne- 

voit să iea măsuri foarte aspre. Dar Adunarea 

respinse acel oficiii cu energie, şi, în protestarea, 

ei, ea ii impută nepăsarea şi necapacitatea mi- 

nistrilor lui“. 1) 
') F6lix Colson, De Lâtat present et de Pavenir des Prin- 

cipautes de Moldavie et de Valachie, Paris, 1839, p. 9.
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La nouile alegeri pentru Obşteasca Adunare, 

Principele puse în joc toată influenţa şi mijloa- 

cele sale, ca să facă imposibili pe adversarii sti. 

Dar mărturiile mincinoase, calomnia, presiunea 

administrativă, corupţiunea şi intimidarea, fură 

întrebuințate în deşert ; alegătorii, mai bine in- 

spiraţi de cât guvernul, dederă voturile lor can- 

didaţilor persecutați de administraţie. 1) Katargiu, 

care de astă dată avea virsta cerută ?), se aşeză 

in rîndurile candidaţilor oposiţionişti şi câştigă 

„ sufragiile alegătorilor de oraşe din judeţul 'Tele- 

ormân. Noua, Adunare era aminată de un spirit 

aşa 'de ostil contra, regimului, în cât ea, redactă 
un act de acuzaţie în regulă contra întregii ad- 
ministraţii a lui A. Ghica. Art. 54 din Regula- 
mentul Organic îi da dreptul de a „ar&ta, Dom- 

nului prin anaforale năpăstuirile şi plângerile ţării, 

şi încă, de va fi trebuinţă, de a le aduce la mai 
inaltă cunoştinţă, însemnând mijloacele ce se vor 
chibzui mai bine spre a lor îndreptare.“ Ea pro- 

fită cu profuziune de acest drept. Intr'o adresă 

redactată cu multă dibăcie de către boierul Vulpe 

şi de George Bibescu 5), Adunarea impută Prin- 

% Ibidem. 

* Pentru ca să fie cine-va deputat sub Regulament, tre- 

buia să aibă cel puţin 30 de ani. 

*) Bolintineanu, Domnii regulameniari etc. p. 23,
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cipelui sub formă de doleanţă abuzurile progre- 

sive ale administraţiei sale şi starea, de jale a tu- 

tulor claselor populaţiei, nedreptăţile din armată 

şi abuzurile revoltătoare ce se făceaii cu reeru- 

tarea militarilor, lipsa de îngrijire a căilor de co- 

municaţie şi tot felul de. exacţiuni ale căror vic- 

time erai ţăranii, venalitatea administratorilor şi 

protecţiunea, dată, de guvern celor vinovaţi. A- 

dresa, accentua că pretutindeni nemulţumirea este 

în toate inimile şi plângerea în toate gurile, că - 

sfaturile orăşeneşti speculează hrana săracului, că 

cea mai mare demoralizare domneşte în tribu- 

nale şi în curţile de justiţie, că guvernul dă in- 

strucţiuni ce prejudecă cestiunele cele mai grave 

şi influenţeaza conştiinţa magistraţilor prin in- 

terpretări de legi, cari atacă drepturi dobândite 

de mai mulţi ani, că desordinea cea mai deplo- 

vabilă bântuie finanţele şi că bugetul se soldează, cu 

deficite regulate, în fine că starea generală a, ţă- 

rii este de nesuferit şi că îndreptarea nu mai 

poate fi mult timp așteptată, 1) 

In desbaterile urmate în sesiunea anului 1842 

asupra, acestei adrese de doleanţă, unică, pe cât 

ştim, în istoria noastră parlamentară, Barbu Ka- 

taxgiu pronunţă discursul săi de fecioară (maiden- 

speech), cum zic Englezii, care produse asupra 

) J. A. Vaillant, La Romanie, II, p. 412 sqq.
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Adunării o impresie neaşteptată. Energia frazei 
şi simpatia timbrului săi, vivacitatea gesturilor 
şi logica argumentării sale, umplură de plăcere 
şi admiraţie pe auditori. Debutantul abia avea 
34 de ani; dar prima sa intrare pe arena poli- 
tică era un adeverat eveniment. George Bibescu, 
principele . oratorilor români de pe atunci, po- 
doaba şi fala tribunei române, încântat de această 
revelaţiune, se duse la tenărul parlamentar Şi, 

 Stringendu-i mâna cu căldură, îi zise: „Vere, îţi 
cedez locul mei; m'ai întrecut !“ 

Această adresă, combinată cu alte înprejurări 
aduse căderea lui A. Ghica. Bibescu, care îi urmă, 
se aştepta la tot sprijinul din partea lui Barbu 
Katargiu, ruda şi aliatul săii în oposiţia conta 
Principelui destituit. Chiar în anul suirii sale pe 
tron, Domnul îl numeşte Director la depariamen- 
tul dreptăţii în locul Logofătului Alexandru Ra: 
coviţă 1), apoi în anul următor, la 23 Aprilie, ziua 
onomastică a Principelui, Paharnicul Barbu Ka- 
targiu, după recomandaţia Marelui Logofăt al 
dreptăţii, Alecu Vilara, este înălţat, „pentru sluj- 
bele ce cu rivnă şi activitate a săvirşit“, la ran- 
gul de Clucer“ ?), iar, la 13 Mai acela-'și an, Dom- 
nul dă ordin Sfatului administrativ să treacă pe 

") Buletin, 1843, Iulie. 
*) îbid, AS44p. 443,
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noul Clucer în Archontologie 1). Dar nică legăturile 

de rudenie în cari Katargiu se afla cu Bibescu, 

nici onoruriie ce acesta îi conferise chiar din cele 

d'ântâiu zile ale Domniei sale, nu înpedicară pe 

Katargiu de a r&mânea credincios principiilor sale 

şi de a combate pe Domn în cestiunea Tranda- 

filof şi a modificării regimului dotal. Indepen- 

dența caracterului săi şi patriotismul săi lumi- 

nat nu "i permiteau să treacă sub tăcere două 

măsuri, din cari cea d'ântâiii putea aduce asa- 

virea politică şi economică a ţării către Rusia, 

iar cea de a doua era o măsură personală şi con- 

trarie or cărui principii de justiţie. De regulă, 

oposiţioniştii sunt simpatică publicului, şi această 

înprejurare unită cu elocinţa sa, pusă în serviciul 

unor cauze drepte îl făcea foarte simpatic tine- 

rilor din colegiul St. Sava. Aceştia st uitaii cu 

o admiraţie specială la dinsul, de câte oriel tre- 

cea in elegantul să&ii equipagiii spre a se duce la 

şedinţele Obşteştii Adunări. 

Dar oposiţia sa contra lui Bibescu nu era sis- 
tematică şi prin urmare nu mergea pină la ex- 

treme. lil dorea îndreptarea, nu căderea Princi- 

pelui, pe care pe de o parte interesele sale per- 

sonale, pe de alta răii sei consilieri îl inpingeait 

pe calea pieirii. De aceea el nu dede mâna cu 

) ibid. p. 181.
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revoluţiunea, contra lui Bibescu şi nu aprobă cu 

nică un chip măsurile violente pentru pretinsa 

regenerare a ţării. El vedea în oamenii de la, 1848 

nişte tineri entusiaştă, lipsiţi de experienţă po- 

litică, admiratori infocaţi ai instituţiilor franceze 

şi cunoscători superficiali ai marei revoluţiuni. El 

nu credea că o transformare radicală a institu- 

ţiilor noastre ar putea stirpi abuzurile şi produce 

rezultatele, pe cari le doreaii cei mai sinceri dintre 

revoluționari. El era conservator în cel mai frumos 

înţeles al cuventului, şi a, nume credea că dreptul 

public ca, şi cel privat, ca să fie naţional, trebue 

să, fie nu rezultatul unor importaţiuni streine sai 

fructul unor născociri de cabinet, ci produsul or- 

ganic al gândirii şi activităţii poporului întreg. 

Ca şi limba, arta, religia, instituţiile unui popor 

trebue să ieasă nu din manualele filosofilor po- 

litici de peste -graniţă, ci din complexul vieţei 

sale publice şi private. "Pe de altă parte, teore- 

ticii de la 48 își închipuiaii că Românii nu trăi- 

seră şi nu lucraseră pînă aci, şi că adevărata lor 

viaţă, socială trebuia să înceapă de la 11 Iunie 

1848. E îşi representaii pe Românii de atuncă 

ca o pastă moale, maleabilă, capabilă de a lua 

or ce formă sub mâna lor măeastră, ca şi cum 

ar fi eşit atunci pentru prima oară din pădurile 

vechiei Dacii. Katargiu credea, din contră, că Ro-
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mMânii eraii un popor, câ aveaii un trecut al lor 

şi că legiuitorul înţelept trebuia să ţie seama de 

singularităţile, temperamentul, aptitudinile, cre- 

dinţele, chiar prejudiţiile lor. Precum un copaciii 

păstrează în numărul stratelor, în forma ramurilor 

şi a nodurilor sale, urmele înprejurărilor ce ai 

contribuit a *] forma, de asemenea un popor păs- 

tvează în limba, obiceiurile, particularităţile sale, 

urmele influențelor cărora, el datoreşte existenţa, 

sa. Pe aceşti Români trebuia să "i aibă în ve- 

dere adevăratul legiuitor, pentru ei trebuia să 

chibzuiască și să alcătuiască o constituţie, iar nu 

să scrie în câte-va minute o constituţie copiată 

după cele aflătoare în Europa. În scurt, el nu 

avea nici o încredere în isbânda revoluţiei, nu 

atât din cauza înprejurărilor din afară cari nu o 

favorizaii, cât din cauza neînțelegerilor şi ten- 

dinţelor cu totul opuse ale deosebiţilor capi ce 

“ŞI înpărţeaii autoritatea şi influenţa. De aceea, 

pe când Guvernul Provizoriii şi Locotenenţa, Dom- 

nească îşi perdeaii timpul cu ordine ce remâneai 

neexecutate şi cu acuzaţii reciproce de trădare, 

Katargiu îxecea pe la Braşov în Austria, de aci 

în Franţa, apoi în Englitera şi în alte State 

ale Europei, căutând a cunoaşte pe bărbaţii lor 

eminenţi, a studia instituţiile lor, a le observa 

iuncţionând şi a trage dintr'insele înv&ţăminte
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pentru patria sa. In Braşov, el întelni pe Bibescu 

amărit de cele ce se petreceaii în ţară şi în- 

tristat în adâncul sufletului că n'a, urmat pove- 

țile amicului săi franc şi leal. „Dacă te aş fi 

ascultat, ii zise Principele plin de mâhnire, n'aş 

fi ajuns aci.“ Dar aceste regrete erai tardive: 

evenimentele se precipitaii cu o repeziciune neaş- 

teptată şi revoluţia cădea la noi, fără a produce 

alt-ceva de cât o commoţiune nefolositoare şi 

câte-va victime netrebuincioase. 

După restabilirea ordinei legale la, 13 Septem- 

bre 1848, Katargiu se întoarse în ţară aducând 

cu sine o mulţime de observaţiuni ce făcuse asu- 

pra popoarelor pe cari le vizitase şi, pină la 

oare care punt, studiase. La, 21 Octobre acela-'şi 

an, el fu numit din noii Director la, departamentul 

dreptăţii, funcţiune pe care o înplinise cu ătâta, 

demnitate sub domnia lui Bibescu. În decretul 

seii, Caimacamul C. Cantacozino se exprimă în 

terminii cei mai măgulitori pentru integrul fune- 

ționar. lată cuvintele ordinului de numire: „Dum- 

nealui Clucerul Barbu Katargiu fiind cunoscut 

că, în vremea cât s'a aflat Director la cinstitul 

departament al dreptăţii, a avut osebită stăruire 

pentru stirpirea, neorinduielilor ce se urmau la 

partea, judecătorească, şi urmarea dreptăţii după 

legiuirile în ființă, precum asemenea şi că cinstea
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şi a d-sale capacitate îl cer în lucrările cele mai 

serioase ale Statului, şi în vremea de acum Căi- 

măcămia, simțind neapărata trebuinţă ce este de 
a avea în ajutorul stii pe d-lui Clucerul Katar- 

giu, îl orindueşte în asemenea, post de Director.“ 1) 

Efectele acestei numiri se văzură în dată în foaia, 

oficială, care de aci înainte se umplu de măsuri 

şi ordonanţe privitoare la administraţia justiţiei 2). 
Tot in anul 1848 Decembre 2, Katargiu este 
numit membru suplimentar la Sfatul Vistieriei 

înpreună cu marele Ban A. Filipescu, Marele 

Vornic A. Scarlat Ghica şi Marele Logofăt C. A. 
Suţu „spre a se chibzui şi rosti asupra, măsurilor 

ce se cuvin a se lua şi păstra în executarea, mij- 

loacelor hotărite pentru răfuirea Qatoriei ce Vis- 

tieria, va, face pentru aprovizionarea trebuincioa- 

selor spre îndestularea, înpărăteştii amii ruseşti 

aflate în Principat“. ?). 

Sub domnia lui Barbu Dimitrie Stirbei, Katar- 

giu păstră cât-va timp funcțiunea de Director al 
departamentului dreptăţii, pe care o exercitase 

în cursul mai multor ani cu o inteligenţă şi o 
integritate exemplară. La 13 Decembre 1849, el 

fu înaintat la rangul de Vornic de politie şi urcă, 

') Buletin, 1848, p. 919. - 

*) Buletin, 1848, pp. 235, 936, 244, 250, 269, 276,283; anul 
819, pp. 20, 23, 47, 48, 50, 19, 75, 79, 86 etc. 

) Buletin, 4848, Decembre ?,
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repede scara ierarchiei regulamentare, pină când, 

sub Căimăcămia de trei, ajunse Logofăt, una din 

cele mai inalte distincţiuni la care putea ajunge 

pe atunci cine-va. 

Stirbei, ţinend seamă de serviciile eminente ce 

Katargiu adusese ţării în lunga sa carieră, îl numi 

judecător la Inalta, Curte, de unde el demisionă 

la 7 Ianuarie 1856, nu ştimdince cauzăa nume. ; 

Adevărul este că el făcea Domnului o oposiţiune, 

care, fără a fi sistematică, nu era mai puţin de 

temut. Este ştiut că Divanul instituit prin Con- 

venţia. de la Balta Liman era un fel de Obştească 

Adunare compusă în mare parte din funcţionari 

înalţi, între cari unul din cei mai importanți era 

Barbu Katargiu. De cât-va timp Ştirbei recursese 

Ja mijlocul de a destitui pe acest consilier recal- 

citrant înainte de convocarea Divanului şi de a 

1 ţinea departe de guvern pină la terminarea 

sesiunii, după, care îl chiema din noii în func- 

țiune. Această purtare a Domnului faţă cu dînsul, 

determină pe Katargiu a se arunca într'o 0po- 

siție hotărită, fapt care rezultă din următoarea 

sa declaraţie făcută la 9 Iunie 1859: „Mă înda- 

torez a fi drept, sever pentru toţi, şi nu voii 

părtini pe nimeni, precum nu am menajat nici 

părtinit la 1842, 1845 1) şi 1855.“ Or cari ar fi 
„_1) Discursuri, p. 82. Katargiu se înşeală însă zicend 1845 
în loc de 1844. Oposiţia sa cea mai energică a fost făcută
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cauzele pentru cari Katargiu combătu guvernul 

lui Stirbei în 1855, adevărul este că întreaga ad- 

ministraţie a. acestui Domn a fost una din cele 

mai înțelepte şi mai patriotice, şi că oposiţia lui 

Katargiu trebue să se fi mărginit la oare cari 

cestiuni de amănunte. Sub dinsul s'ait liberat ţi- 

ganii particulari 1), se puse un frâu puternic abu- 

zurilor, se introduse o ordine severă în finanţe. 

Stirbei înfiinţă şi organiză miliția grănicerilor, 

artileria călăreaţă, şi pedestră, înbrăţişă şi încu- 

rajă pe tinerii de merit 2), dede chiar o lovitură 

nobilimei de naştere făcând să se prefere in multe 

Slujbe capacitatea, personală, organiză şcoalele pe 

cari le vizita adesea şi, cu toate darurile ce 

făcu funcţionarilor conştiinţioşi, lăsă economii în- 

la 1844 în cestiunea Trandafilof, căci, după aceasta Bibescu 

închise Obşteasca Adunare cu încuviințarea Curţii Suzerane. 

Adunarea nu se redeschise de cât după doi ani, la sfirşitul 

anului 1846. Vezi Buletin, An. 184, p. 513 sq. 

') La 1856 Februarie 13, pe preţ de 10 galheni de fie care 

individ. In acest moment exista 18.621 de țigani liberi. Cei de 

pe moşiile statului şi de pe moşiile mănăstirești se eman- 

cipaseră la 1832, 1843 şi 1847. Cea din urmă lege fuse vo- 

tată de Adunare în unanimitate. Domnul, sancţionând acest 

vot la 43 Febr. 1847, mulţumeşte Mitropolitului şi membri- 

lor Obşteştii Adunări, «cari ai prețuit cu atâta căldură o 

legiuire ce duhul veacului şi înaintarea civilizaţiei o cereaii 

de mult ; iar şedinţa de la 41 Februarie 1847 a sesiunii anului 

1846 va forma o epochă in analele istoriei noastre.» Buletin» * 

An 1847, p. 49 sq, 

*) Dim. Bolintineanu, Domnii regulamentari, p. 34 sq.
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semnate în lăzile Statulului. 1) Trebue să recu- 

noaştem că, între cei ce aii ajutat pe Principe 

în reformele sale pe atât de înțelepte pe cât de 

bine-făcătoare, Barbu Katargiu nu are cel mai 

mic merit. 
Partea în adevăr marcantă a activităţii poli- 

tice a lui B. Katargiu începe în anul 1857, când 

țara era, chiemată prin organul Divanului ad-hoc 

să 'şi exprime dorinţele sale faţă cu Europa. Un 

Comitet compus din 9 membri sse formă de tim- 

puriii între conservatori. In: acest Comitet in- 

trară B. Katargiu, Scarlat Bărcănescu (tatăl), C. 

I. Filipescu, I. Em. Florescu, Gr. N. Filipescu 

şi alţii; chiemarea lui era de a se chibzui asu- 

pra atitudinii ce trebuia să păstreze ţara în nişte 

momente aşa de solemne. El făcu un apel către 

alegători, în care arăta bazele pe cari trebuia .să 

se aşeze viitoarea organizare a ţării. Acest apel 

se publică în broșură la 19 Martie 1857 şi co- 

prindea următoarele opt punte capitale : 

1. Respectul suzeranității Inaltei Porţi şi a 

integrităţii autonomiei Românilor, potrivit coprin- 

derii tractatelor încheiate la 1393, la 1460 şi 

1513 întue Domnii Moldo-Români şi Inalta Poartă; 

*) In momentul retragerii sale de la domnie, Stirbei lăsa 

in Vistierie un fond de 5,343,936 lei vechi. Buletin oficial 

1859. Ianuarie 5.
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2. Unirea Principatelor Moldo-române într'un 

singur Stat, a cărui neutralitate să fie chezăşuită 

întrun mod special ; 

3. Un principe ereditar din familiile domnitoare 

ale Europei, al cărui moştenitor să fie crescut în 

religia, ţării ; 

4. Forma guvernului să fie representativă cu 

Capul Statului inviolabil, miniştri răspunzători şi 

representaţia naţională în raport cu starea mo- 

rală şi materială a Românilor ; 

5. Supunerea tutulor streinilor la legile ţării; 

6. Egalitatea Românilor înaintea legilor şi su- 

punerea lor la toate sarcinele Statului fără nici 

o osebire; 

7. Priimirea tutulor Românilor în toate func-: 

ţiunile publice, după moralitatea şi capacitatea lor ; 

8. Respectul absolut al proprietăţii de or ce 

natură şi libertatea absolută a muncei sătenilor, 

încetând pe viitor or ce lege îndatoritoare pen- 

tru proprietari şi locuitori, şi r&mânend drept 

bază a daraverilor dintre ei buna învoială. 

La 80 Martie, adică la 11 zile după publcarea 

manifestului boierilor, apăru în ziarul Concordia 

manifestul liberalilor ce *şi ţineau întrunirile în 

otelul Concordia. Acest manifest era o copie a 

celui de mai sus, cu singura deosebire că cerea 

o representaţie naţională pe niște baze largi şi



XV 

nu reclama nici o garanţie pentru proprietate. 

Aci, ca în multe alte înprejurări, „liberalii sur- 

prinseseră pe conservatori pe când aceştia se 

scăldaii în gârlă, şi le furaseră hainele de pe 

mal“, ca, să ne slujim de figura lui Disraeli a- 

plicată contra lui Robert; Peel. 1) De aceea avea 

mare dreptate B. Katargiu, când, adresându-se 

in şedinţa Camerii de 23 Maiii 1861 câtre capii 

partidului liberal, le zicea: „Aţi zis că Dv. ați 

luat iniţiativa celor patru punte din Divanul ad- 

hoc şi că dreapta le a combătut. La aceasta nu 

vă voiii răspunde de cât numai cu fapte, ar&tân- 

du-vă că acele patru punte şi toate principiile 

pe cari se bazează Convenţia noastră s'aii cerut 

de noi aristocrații, încă pe când dv. eraţi in strei- 

n&tate, şi, spre a vă încredința şi mai bine, vă 

putem da câte un exemplar din câte-va sute ce 

ati mai r&mas din cele 6.000 tipărite şi distri- 

buite atunci de noi. Nu veniţi dar a vă înbrăca 

ca cioaca cu penele păunului, nu vă ar&taţi tot 

ceea ce nn sunteţi, câci ne cunoaștem.“ ?) 

Cei mai întransigenţi dintre liberali ar fi voit 
ca nici un boier, dacă era posibil, să nu facă 

parte din Divanul ad-hoc. Ei ştiau bine că 

boierii doreaii din inimă o stare de lucruri mai 

") Pr. Althaus, Englische Charakhlerbilder, 1. p. 139. 

5 Discursuri, p. 291.
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bună, şi că din rîndurile lor eşiseră iniţiatorii mai 
tutulor ideilor de libertate şi autonomie. Cei mai 
înfocați dintre liberali, mai ales exilaţii de la 48, 
cereaii escluderea deplină a boierilor din rindu- 
rile candidaţilor pentru Divanul ad-hoc. Aceasta, 
făcu pe Grigore Obedeanu să întrebe pe C. A. 
Rosetti înti”o adunare: „De ce să ne escludeţi ? 
De ce să ne luaţi drepturile de cari azi se bu- 
cură, fie-care român ? Ce fel? Eu sunţ ţigan ? 
căci numai tiganii n'au nici un drept.“ 

Intrigele liberalilor contra, boierilor, pe cari îi 
Zugrăveaii pretutindeni ca pe autorii tutulor relelor 
din ţară, ca pe nişte instrumente ale streinilor 

' şi în deosebi ale Rusiei, protestele şi strigătele lor 
necontenite contra unor opresiuni imaginare, spriji- 
nul ce ei găseaii în Caimacanul A. Ghica şi în unii 
din comisarii puterilor garante, făcură că vr'o 
câți-va dintre boierii cei mai meritoşi nu isbutiră, 
a, fi aleşi. Intre aceşti din urmă se afla Şi Barbu 
Katargiu. 1) 

Dar această neparticipare la lucrările Divanu-. 
lui ad-hoc nu “ia luat meritul dea fi unul dintre 
cei ce aii formulat dorinţele ţării, nici influența 
sa în senul partidului conservator, După Sfirşi- 
rea Căimăcămici lui A. Ghica,. sub Căimăcămia 

') Discursuri, p. 162: «Ei n'am fost în Divanul ad-hoc; 
dar încă de mai 'nainte am făcut o manifestatie in favoarea 
Unirii Ţerilor sub un Principe strein.»



XII 

de trei 3), el ocupă demnitatea de Ministru al 

Finanţelor şi, în această calitate, făcu un ra- 

port asupra administraţiei finanţiare a fostului 

loco-ţiitor de Domn. . Acest raport este o adev&- 

rată, filipică. Concluzia lui era: 1) că toate ca- 

sele publice se găseau sleite, din singura pricină 

a necumpeănirii cheltuelilor ; 2) că peste venitu- 

vile. Statului se cheltuiseră 11 milioane lei vechi, 

fără ca lucrările deosebitelor servicii să fi luat o 

desvoltare poporţională cu banii aruncaţi ; 3) că 

“ datoria Statului a rămas aceea-'şi; 4) că peste 

4.600.000 lei vechi s'a dat în gratificaţii nefo- 

lositoare în timp de doi ani şi patru luni 2) şi 

S'aii atins nişte sume, precum banii grănicerilor, 

de cari nici un guvern pină aci nu 'şi permisese 

a se atinge. Acest raport merită o deosebită luare 

aminte nu numai ca document istorie privitor 

la gestiunea Finanţelor sub Căimăcămia lui A. 

Ghica, ci şi pentru că el este o dovadă nelăgă- 

duită, de spiritul de economie şi de chibzuinţă, 

de cari era condus B. Katargiu faţă cu banii 

țării şi ai contribuabililor. 3) 

La, alegerile de la, sfirşitul anului 1858 pentru 

Camera electivă, B. Katargiu câştigă sufragiile 

*) Compusă din Iancu Manu, Emanuel Băleanu şi I. Fili- 

pescu, . 
2) Adică atât cât a ţinut Căimăcămiă lui A. Ghica. 

*) Monitor. ofic. An 1858, Decembre 6.
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proprietarilor mici din Ialomiţa şi pe ale celor 
din judeţul Olt. El optă pentru Ialomiţa. La în- 

ceput el era partizanul declarat al candidaturei 

lui Bibescu pentru domnie. Când insă văzu că 
în Moldova s'a ales Cuza şi că Bibescu are puţini 
sorți de isbândă, el vorbi pentru Unire în per- 

soana alesului Moldovei cu atâta căldură şi elo- 

cinţă, cu un entusiasm şi un patriotism aşa de 

adevărat, în cât Alexandru Ghica, cu care nu 
el vorbise de la votarea faimoasei adrese de do- 

leanță, înteinindu-se cu dinsul la dou&-trei zile 

după aceasta, veni la el cu bunătatea, lui obici- 

nuită şi, stringendu-'i mâna, îi zise: „Cocoane Bar- 

bule, m& închin !“ Fostul Domn făcea aluziune 

la discursul lui Katargiu în favoarea Unirii. 

Indoita alegere a lui Cuza, 5/24 Ianuarie 1859, 

crea în amendouă Principatele o situaţie cu totul 

nouă, fără a înpăca urele inveterate dintre li- 

berali şi conservatori. In Cameră amândouă par- 

tidele luaii o atitudine de ostilitate declarată. 

Exilaţii de la 48 şi amicii restauraţiei, asaltatorii 

impetuoşi ai puterii şi titularii funcţiunilor înalte, 

cei setoşi de slujbe şi cei sătui de onoruri, po- 

liticii de aventură şi politicii de reflesiune şedeaii 

pe bancele Adunării unii în faţa altora, măsu- 

rându-se cu privirile, aşteptând momentul încăie- 

vării. Mai-mai nu era şedinţă în care oratorii li-
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berali să nu atace trecutul boierilor, să nu i în- 

carce de invective şi să nu "i facă răspunzători 

numai pe ei de relele ţării; nu era şedinţă în 

care Barbu Katargiu să nu fie nevoit a apăra 

aristocrația în contra, atacurilor nedrepte ce i se 

aduceaii. Ceea ce imputaii unii altora nu erai 

atât faptele pe cari nu le cunoşteaii destul de bine, 

cât intenţiunile pe cari le cunoşteaii şi mai ru. 

A doua zi după alegerea, sa ca Domn al Mun- 

teniei, Cuza numi un ministerii de fuziune, în 

care erau representaţi printr'un număr egal de 

miniştri atât liberalii cât şi conservatorii. Dar 

această, contopire silită a unor elemente necon- 

ciliabile nu putea să dureze mult timp. Consiliile 

de miniştri se ţineaii rar din causa, imposibilității 

de a se ajunge la o înţelegere, şi adesea in Ca- 

meră unul din miniştri combătea actele colegului 

s&ii de altă coloare politică. Nicolae Golescu, mi- 

nistru de interne şi Preşedintele Consiliului, în- 

p&na, prefecturile numai cu oameni devotați parti- 

dului s&ii; Barbu Katargiu, ca ministru de finanţe, 

alegea pe casierii districtuali dintre conservatori. 

Şi unii şi alţii erati neapărat aprobaţi de Domn. 

Dar casierii (sameşii) eraii in acela-'şi timp direc- 

tori de cancelarie ai prefecturii, şi ast-fel toţi 

funcţionarii administrativi depindeau de dinşii, de 

oare-ce ei eraii mai mult egali de cât subalternii 

4
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prefecţilor. Cu modul acesta un ministru contra- 

cara m&surile celui-l-alt şi machina guvernamen- 

tală se afla la fie-care pas înpiedi:ată în mersul 

ei. 1) Acest ministeriii făcu loc la 23 Martie 1859 

Cabinetului N. Cretzulescu. 

III. 

De la proclamarea Convenţiei din ho August 

| 1858, B. Katargiu se declară pentru respectarea 

"e pină în amănuntele ei cele mai mici, căutând 

în toate legalitatea cea mai strictă, progresul mo- 

derat şi dreptatea, pentru toţi ?). De aci inainte 

el este campionul necontestat al partidulul con- 

servator. Cunoşiinţa sa de oameni şi de lucruri, 

fruct al unei experienţe politice de 18 ani și mai 

bine, vivacitatea şi promptitudinea cuvântului săi, 

onestitatea şi capacitatea sa politică % încercate 

în cursul mai multor guverne, precum şi admi- 

rabilele sale calităţi parlamentare îl destinat a 

1) Românul din 1859, Martie 10. 

2) Discursuri, p. 9. 

3 D-nu I. C. Brătianu însu-'şi mărturisea că «Barbu Ka- 

targiu făcea parte din acea aristocrație, căreia nimeni nu'i 

poate contesta privilegiul ştiinţei, al capacităţii, al patrio- 

tismului şi al devotamentului.» Românul, 1859, Febr. %6, p. 9%. 

Tot d-sa în şedinţa de la 11 Decembre 18614 proclama pe 

«Barbu Katargiu de mare economist, cel mai mare poate 

acăci la noi sunt puţini oameni de ştiinţă.» Independenia, 

An. 4861, p. 225 col. III-a.
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deveni şi a remânea fruntaşul partidului conser- 
vator. De aci înainte influenţa şi autoritatea sa 
în ţară merseră din ce în ce crescend. Credincios 
spiritului şi- literei Convenţiei, el căuta să facă să 
reiasă dintr însa tendinţa şi caracterul ei moderat, 
pe când oratorii saii mai bine oratorul liberalilor. - 

se incolăcea înprejurul ei ca un şarpe întăritat în- 
prejurul unui copac tânăr, o stringea cu inelele 
sale multiple, o muncea cu înterpretăriie sale bi- 
zare, pentru ca să'o silească să dea dintr'însa, 
ceea ce în faptă, eă nu coprindea. Fiind-că această, | 
Convenţie era impusă de Puterile garante, Ro-; 
mânii nu puteai să întroducă principii streine 
de dinsa, ci eraii datori să se mărginească pur şi 
simplu la disposiţiile ei mai mult saii mai puţin 
categorice. -De aceea, fie-care partid îşi da toată, 
osteneala, putincioasă, ca să, descopere într'însa, 

vederile şi tendințele sale proprii. 

Ministeriile urma unele altora cu o repeziciune 
extraordinară. În trei ani se succedară nout Ca- 
binete !), fără ca unul din ele să isbutească a 
întruni în acela-'şi timp increderea Domnului şi 

1) Şi anume: La 95 Ianuarie 1859, Ministeriul de fuziune 
Nicolae Golescu-Barbu Katargiu ; la 23 Martie, N. Cretzule- 
scu; 11 Octobre, Ion Ghica; 31 Maiii 1860, Nicolae Golescu ; 
43 Iulie Manolaki Costaki; 30 Aprilie 1861, Barbu Katargiu; 
12 Maii, Stefan Golescu ; 19 Iulie, Dimitrie Ghica ; 23 Ianua- 
rie 1869, B. Katargiu. "
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a Parlamentului. Mania schimbărilor ministeriale 

era un caracter aşa de marcant al epocei, în 

cât, de câte ori agentul nostru din Constantino- 

pol se ducea să vază pe Lavalette, ministrul 

reşedinte al Franciei în Capitala, Turciei, acesta 

il întempina cu vorbele: „Vii să 'mi anunţi o 

nouă schimbare de ministeriit ?“ 1) Cuza, cu pre- 

venţiunile sale contra boierilor, pe cari îi bănuia, 

de conspiratori contra, tronului şi de agenţi ai 

Rusiei, înclina când către un ministerii liberal, 

când către altul de o nuanţă conservatoare mai 

puţin accentuată, când către un Cabinet compus 

din amicii săi personali, însă fără autoritate în 

țară. Dar legea electorală anexată la Convenţie 

nu dedese acest drept de cât la un mie număr 

de indivizi, cari, prin tradiţiile ca şi prin intere- 

sele lor, eraii mai porniţi a vota pentru candidaţii 

conservatori de cât pentru cei liberali. Alegă- 

torii conduşi de bagheta poliţiei eraii necunoscuţi 

pe atunci şi dreptul de a vota era o realitate. 

Această situaţiune, care nu lăsa la guvern pe 

cei ce erau dragi Domnului, făcu pe acesta să, 

conceapă încă de pe timpul ministeriului Ion 

Ghica (11 Oct. 1859—28 Maiiu 1860) ideea unei 

lovituri de stat. 2) 
i e 
A 

N 
N ( 

1) Bolintineanu, Viaja lui Vodă Cuza, p. 185. 

*) ibidem, p. 5%.
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Ast-fel, din ministeriii în ministeriu, Cuza fu 

nevoit, mai ales în urma demisionării şi dării 

în judecată a Cabinetului Manolaki-Costaki, să 

chieme la guvern, în ziua de 30 Aprilie 1861, 

pe B. Katargiu, leaderul coalițiunii contra mi- 

nisteriului căzut. Dar fiiind-că Domnul nu voi 

să aprobe programul noului Ministeriii, Barbu 

Katargiu şi colegii sti se retraseră dând acea, 

demisiune motivată, unică în analele regimului 

nostru representativ 1). Această demisiune făcu 

un sgomot ne mai pomenit: presa o comentă 

săptămâni întregi, publicul se ocupă de dinsa în 

convorbirile sale și multă vreme echoul ei răsună 
in sala Parlamentului nostru 5). Domnul mai ales, 
care de cât-va timp începuse a lua nişte aluri 

') Vezi colecţiunea de faţă, p. 269 sqg. 

*) In şedinţa de la 9 Februarie 1863, d. M. Cogălniceanu 

zise : «Noi am avut două ministerii, cari ati urmat această 
regulă constituțională, unul al d-lui B. Katargiu, care, dân- 
du-'şi demisiunea, a venit în Cameră şi a declarat că aceasta 

a provenit din cauză că nu sa putut înţelege cu Domnul, 

şi apoi adause: «Onoare memoriei acelui bărbat care a avut 

curagiul de a enunţa opiniunile sale şi lealitatea de a mâv- 

ținea responsabilitatea actelor sa'e l» — Tot în acea şedinţă, 

d. Cogălniceanu zise: «Mi se va zice că Domnul (Cuza) în- 

riurează, că ministrii se pleacă din complezenţă, că sunt 

siliţi a face concesiuni.... Dar de ce d-lor ai fost comple- 

zanţi ? De ce aii lucrat contra convingerii lor? De ce nai 

avut curagiul de a resista în responsabilitatea d-lor? De ce 

n'a imitat pe Barbu Katargiu ?» |
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dictatoriale şi care de mai "nainte medita, o lo- 

vitură, de stat, fu apucat de un adevărat acces 

de furie, după ce citi coprinsul acelei demisiuni 1). 

Cuza, căuta să se desfacă cu or ce preţ de mi- 

nisteriile boiereşti. Dacă el chiema din când în când 

pe boieri la guvern, acesta o făcea pentru ca pe 

de o parte să “i uzeze, iar pe de alta pentru că, 

n'avea. încotro. 'Toate presiunile guvernelor dragi 

lui Cuza nu eraii în stare să aducă o Cameră 

neconservatoare, In faptă, Domnul avea şi alte 

cuvinte de a nu iubi Cabinetele boiereşti. De re- 

gulă ministrii aristocrați au mai multă rigiditate 

de caracter. De şi se înclină înaintea Suveranului 

lor, ei păstrează chiar atunci oare care distinc- 

ţiune, care îşi aduce mult cu demnitatea şi nu 

se aseamtnă cu acea atitudine slugarnică care 

este de ordinar caracterul marcant al miniştrilor 

fals democrați. Ei se vor pleca pînă ia pământ 

ca să iea, bastonul Domnului lor, dar se vor ridica 

cu fruntea sus. Ei tractează cu regii ca gentleman 

cu gentleman şi pun în tot-d'a-una demnitatea, lor 

mai pre sus de seducţiunile unui portofoliii. De 

aceea, printr'un fel de instinct înnăscut, regii aleg 

pe ministrii lor mai bucuros dintre burgezi de cât 

dintre nobili. Fă ştiu că cei din urmă îi vor servi 

ca nişte supuşi devotați ţării, pe când cei d'ân- 

') Bolinţineanu, Viaţa lui Vodă Cuza, p. 169.
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tâiu îi servesc mai tot-d'a-una ca nişte slugi 

plecate. Cuza începuse a se ameţi de fumurile 

slavei şi de aceea căuta să se desfacă de nişte 

consilieri incomozi şi refractari. Sub conducerea, 

lui B. Katargiu, boierii formai un partid com- 

pact, care căuta să silească pe Principe a domni 

după dorința alegătorilor, nu după înclinările sale 

personale. În politica din afară mai ales, Cuza, 

făcea toate fără ştirea ministrilor, şi, după cum 

se exprimă un scriitor ?), el însu-'şi era adevă- 

ratul ministru de externe. Fără a, fi lacom pentru 

sporirea averii sale private, el avea ca mai toți 

regii marota de a conduce singur afacerile exte- 

rioare şi pretensiunea, de a şti ce se face în casa 

altora mai bine de cât cele ce se petreceau la 

el. Trebue să recunoaştem că în cestiunile de 

atunci el a desfășurat mult patriotism, dar nu 

este mai puţin adevărat că unele din ele, precum 

cestiunea mănăstirilor închinate, tocmai din cauza, 

acestei acţiuni unilaterale, aii fost rezolvate cu o 

pripă imprudentă, fără maturitatea cerută, înpre- 

jurare care le face pendente pînă în zilele noastre. 

Cabinetul Stefan Golescu, care urmă după re- 

tragerea lui B. Katargiu, nu avea nici creditul 

nică capacitatea cerută de gravitatea circumstan- 

țelor. Atacat de toate părţile cu violenţă şi di- 

*) Bolintineanu, Viaţa lui Cuza, p. 68.
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băcie, încărcat cu păcatele guvernelor liberale 

cari *] precedaseră, incapabil de a răspunde la 

trebuințele momentului, el fuse nevoit a se re- 

trage, cu toată supărarea Domnului, care voia 

să “1l ţie cu or ce preţ 1. Cuza dorea un con- 

| flict între Guvern şi Cameră, pentru ca să aibă 

| ocazia de a face un apel la naţiune pe calea su- 

i fragiului universal şi de a precipita lovitura de 

stat, care ajunsese pentru dinsul o idee fixă 2). 

De şi fruntaşul oposiţiei contra Cabinetului Go- 

lescu era B. Katargiu, totu-şi Domnul nu se 

putea, hotări a însărcina cu compunerea noului 

Ministerii pe acela care dedese tronului o lec- 

ţiune aşa, de sonoră şi așa, de severă. Cabinetul 

Dimitrie Ghica, sprijinit cu putere de majoritatea 

Parlamentului, conduse lucrurile pină la procla- 

“Î înarea Unirii definitive la 11 Decembre 1861. 
De aci inainte însă se cerea un Cabinet cu mai 

multă autoritate, care să consolideze marele act 

al Unirii şi să 7] facă definitiv. Se cerea o or- 

ganizare care să şteargă deosebirile dintre cele 

două ţări surori, un Ministeriii care să menajeze 

susceptibilităţile, să întărească legăturile, să, apro- 

pie pe oameni, să fuzioneze într'un stat com- 

pact amândouă Principatele, cari acum pentru 

5 ibid. p. 61. 
2) ibid. p. 62.
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ântâia oară se uneaii nu prin superioritatea ar- 

melor unuia din ele, ci prin libera voinţă a celor 

mai ilustri dintre representanţii lor. Domnul, 

contra înclinărilor sale personale, încredinţă această 

onoare lui B. Katargiu. Acesta era omul situaţiei. 

Venirea lui la cârma ţării era cu atât mai fi- 

rească, cu cât nici unul dintre bărbaţii noştri de 

stat nu salutase cu un patriotism mai sincer, cu 

un entusiasm mai adevărat ziua, infrățirii defi- 

nitive a Românilor din cele două Principate du- 

nărene. Acest discurs pronunţat de dinsul în ca- 

litate de deputat la 11..De Decembre.. 1861, este un 

mic cap-d'operă. Iată-l: NC Pa 

Domnilor, 

„Sunt în viaţa oamenilor evenimente de acelea 

în cari limba omenească e în neputinţă de a ex- 

prima sentimentele ce mișcă inimele. 

„Evenimentul zilei de astă-zi e de acelea ce 

nu se exprimă ; toţi îl pricepem în acest minut 

în adâncul inimei noastre. 

„Unirea e săvirşită, ni sa zis. Acest cuvent 

e un cuvânt înalt; el coprinde făgăduinţa mân- 

tuirii şi viitorul ţării. De aceea el a circulat ca 

o schinteie electrică în inimele noastre tutulor, 

şi sunt încredinţat că, dacă există nemurirea, sț- 

fletelor, după cum religia ne încredințează, stră-
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moşii noştri au simţit şi ei acea înfiorare şi cu 

lacrimi de bucurie ne bine-cuvintează din înăl- 

ţimea, cerurilor. 

„Unirea s'a, făcut. Această Unire este simțită 

de aceste două popoare de mai mult timp de 

cât ne putem aduce noi aminte ; dar, de ati sim- 

țito, nu sa făcut, sai, de sa făcut, na ţinut 

de cât un moment. 

„In adevăr, încă din veacurile trecute, fură, 

bărbaţi, cari încercară înpreunarea naţiilor des- 

părţite în două. Dar fu în zadar; şi de ce aceasta, 

e lesne de înțeles. Pricina neisbutirii lor fură 

mijloacele ce întrebuințară. Aceste mijloace eraii 

în duhul veacurilor lor, era conchista, puterea 

materială, Puterea veacului în care trăim este 

puterea morală, a înțelepciunii, a cuvântului, a 

infrăţirii, pentru unirea naționalităților. 

„Unirea noastră dar de astă-zi se face sub 

scutul înțelepciunii şi înfrăţirii ; şi înţelpciunea, 

ne vine de la Dumnezei ; înfrăţirea între oameni 

este unul dintre cele mai de căpetenie coman- 

damente ale religiei noastre. Să zicem dar ca bi- 

serica noastră: „ceea ce Dumnezeii a unit, oa- 

menii să nu mai îndrăznească a mai despărţi“ ; 

nu. Dar ca să ne asigurăm contra unei asemenea, 

primejdii, nu este destul unirea, între ţările su- 

rori; ne trebue şi unirea îndre fiii ei. Așa numai
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vom consolida pentru veacuri marele fapt de 

astă-zi ; aşa numai vom păstra locul nostru între 

naţiile Europei, unde ne aflăm de astă-zi înscrişi. 

La dn contră, acea bine-cuventare a străbunilor 

noştri ce ne privesc din senul veciniciei se va 

preface înti'un blestem şi sunt în drept dea 

zice că cel ce va maj îndrăzni de astă-zi înainte 

a mai arunca t&ciunele discordiei între noi, să aibă 

blestemul nostru şi al urmaşilor noştri; el va, avea, 

hula şi blestemul chiar al naţiilor ce ne privesc. 

„94 Ghenarie fu o zi asemenea de înfrățire 

între noi; dar cin nenorocire nu eram încă pre- 

gătiţi ; de aceea o şi v&zurăm sfişiată a doua zi. 

„Atunci ne lipsea, încrederea. Mai multe în- 

prejurări ce trebue să le dăm uitării slujiseră, 

încă, a întemeia între noi acea, neîncredere. 

„De aceea, avend aceea-'şi dorință, aceea-'şi 

țintă, ne aflăm cu toate acestea în neunire; 

temerea unora şi îndrăzneala, prea mare a al- | 

tora se pretălmăcea întrun fel năpăstuitor, şi 

de aci răul desbinării mergea crescând. 

„Acum ne cunoaştem mai bine. Pinâ aci: voiam 

toţi acela-'şi lucru, numai mijloacele dea ajunge 

ne despărţeail. 

„Acum, pe drapelul nostru, înaintea căruia, să 

fim toţi îngenuchiaţi, să scriem astă-ză:“ Toate 

pentru țară, nimic pentru noi!
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„Să trăiască România ! 

„Să trăiască puterile ce priveghiază, fericirea 

țării noastre! 

„Să trăiască Domnitorul nostru, care singur 
prin a sa stăruinţă ne a dat mijlocul de a striga 

iară- "Şi : 

„Să trăiască România ! 

„Să trăiască Domnitorul vecinic şi nedespărţit 
de noi!“ 3) 

Acesta a fost unul din cele mai fericite mo- 

mente ale lui Barbu Katargiu. Unul din adver- 

sarii săi politică, Radu Ionescu, apreţiând acest 

discurs, se exprimă ast-fel în ziarul Independenţa ?): 

„D-nu Katargiu se urcă la tribună şi, într'o tă- 
„cere adâncă, pronunţă frumosul discurs, pe care 
„nu ştim dacă lam putut reproduce ieri cu fi- 

„delitate. O voce mişeată şi sonoră, un accent 

„Puternic şi vibrător, imagini mari şi cuvinte 

„bine simţite, ridicau discursul săi la înălţimea, 
„faptelor ce ”] inspiraseră. In sală şi în tribune 
aplause sgomotoase şi aclamaţiuni generale ai 
„urmat discursul săi, pe care Domnitorul se zice 

„că a voit a i se comunica îndată prin telegraf.“ 

La 23 Ianuarie 1862 Cabinetul Katargiu era, 

') Reprodus după ziarul Independenţa de la 42 Decem- 
re 1861. 

De la 13 Decembre 1861.
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constituit. Dar un șir de greutăţi inextricabile şi. 

de cestiuni foarte delicate unite cu fierberea ge-- 

nerală a spiritelor faceaii posiţiunea acestui mi-- 

nisterii foarte anevoie de susţinut. 

Cestiunea, rurală şi soluţiunea ei apropiată 

prima pe toate cele-l-alte prin caracterul ei cu 

totul delicat. Liberalii din Muntenia se fereati de 

a o atinge, ca să nu se compromită în ochii pro-. 

prietarilor de pământ. C. A. Rosetti şi d-nu 1. C. 

Brătianu demisionară din Adunare în cele d'ân-. 

tâiu zile ale lui Aprilie 1862 sub nişte pretexte, 

pe care nimeni nu le putea, lua în serios 1). Ade-. 

v&raia, cauză a, retragerii era posiţiunea lor falsă, 

căcă de sar fi pronunţat pentru înproprietărire,. 

ar fi pierdut sprijinul puţinilor proprietari ce ţi- 

neai cu dinşii ; în cel alt caz, ar fi nemulţumit 

pe ţărani. Incolo, ţara întreagă era înpărţită în 

două tabere: de o parte d. M. Cogălniceanu cu 

aj sti, de cea-l-altă B. Katargiu cu conservatorii, 

cari voiaii să desfacă, pe ţăran şi pe proprietar: 

de obligaţiile reciproce ce le impunea Regulamen- 

tul Organic. Tensiunea, spiritelor era mai mare- 

de cât or când. Sosirea lui Katargiu la cârma. 

afacerilor publice era desperarea agitatorilor de- 

meserie. Samsarii oposiţiunii violente cutreierai. 

satele înprăştiind pe ascuns fel de fel de sgomote- 

') Românul, 1862, Aprilie 1, 3 şi 5.
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contra noului ministerii 1). Se zicea că boierii 

vor să se deslege de or ce indatoriri către ţ&- 

rani, că vor să aducă streini pentru cultura pă- 

mentului şi să lase pe Români muritori de foame. 

Boierii erai representaţi prin ziarele umoristice, 

ba chiar prin cele serioase, ca nişte strigoi eşiţi 

din morminte, setoşi de sânge românesc şi ca- 

pabili de a comite toate infamiile spre a 'şi 
ajunge planurile lor inumane şi anti-naţionale. 

Tot aşa revoluționarii francezi spuneai în gura 

mare că Maria Antoaneta făcea baie în sânge 

de om, ca, să 'şi păstreze frăgezimea. pielii. 'TŢ&- 

ranul român avusese a suferi multe din partea, 

arendaşului grec şi câte o dată, din partea pro- 

prietarului român. Oposiţiunea liberală confunda 

într'adins pe proprietar cu arendaş, pe boier cu 

fanariot, trecea, în rindurile sale pe toţi boierii 

ce se jertfiseră pentru ţară şi tracta de trădători 

şi ciocoi pe toţi aceia cari se grupaseră în jurul 

lui Katargiu. Ast-fel dresat, ţăranul era prevenit 

contra tutulor măsurilor cari ar fi venit de la 

1) Un libelist (Biografiile oamenilor mari scrise de un 

om mic, p. 11) seria în 1859 că B. Katargiu ar fi strigat în 

Adunarea de la 1326 că ţăranul ceste capitalul de exploatare 

al boierului.» Un anonim seria în Românul (4862, Febr. 95, 

p. 174) acela-'şi lucru, cu toate căse ştia că în 1826 nu exista 

în țară nici o Adunare şi, chiar de ar fi existat, Barbu Ka- 

targiu nu putea face parte dintr'insa, de oare ce la 18% el 

abia înplinea 18 ani.
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un ministeriii boieresc. Agenţi secreţi străbăteaii 

satele şi îndemnaii pe locuitori la manifestații 

ostile contra noului Ministeriii. Or ce născocire 

contra boierilor era cu atât mai bine priimită, 

cu cât ea era nai absurdă. Cu cât fantasmago- 

riile ce se debitaii contra conservatorilor erai 

mai monstruoase, cu atât ele pătrundeau mai 

adânc în creierii țăranilor deprinşi cu lumea ira- 

posibilă a basmelor, şi cu cât predicatorii doctri- 

nelor revoluţionare eraii mai seci de idei politice, 

cu atât găseaii mai multă favoare înaintea, ţăra- 

nilor. Un popor ce a suferit mult timp este ca 

acei bolnavi descurajaţi cari nu mai cred în con- 

siliile şi experiența medicilor, ci aleargă mai 

voioşi la descântece saii se ieai după minciu- 

nile şarlatanilor, pentru că, aceştia le făgăduesc 

o însănbtoşire repede cu o singură sticluţă -de 

apă, pe care adesea o plătesc foarte scump. Ţ&- 

ranii români nutriţi de la 1848 cu ideea înpăr- - 

ţirii moşiilor, aţiţaţi necontenit de cei ce aveaii 

nevoie de agitația lor spre a escalada puterea, 

se puseră în mişcare către Capitală sub condu- 

cerea unui oare care Mircea Mălăieru, spre a in- 

timida pe deputaţi şi a însufla spaima în inimele 

nouilor miniştri. In simplicitatea lor, ei credeai! 

că, o manifestaţie sgomotoasă din parte-le poate 

rezolva cele mai grele cestiuni politice şi sociale.
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Subprefectul Notara, care încercă să “i înpiedice 

de a porni în masă, fuse bătut şi rănit grei. 

Sosind în Bucureşti, ei huiduiră pe miniştri ce 

se duceau la Cameră, dar în acela-'şi timp 'Sa- 

lutară, după instrucţiile ce priimiseră, cu cele 

mai gălăgioase strigăte pe Domn, care se ducea 

să deschiză sesiunea, Adunării la 24 Ianuarie 1862. 

Deputaţii liberali fură întempinaţi cu acelea- şi 

ovaţiuni entusiaste. 1) Cercetările făcute asupra 

acestei mişcări descoperiră ciomege, cuțite, sulițe, 

topoare şi chiar puşcă. 2) Cine era adevăratul con- 

ductor al acestor cete, nu s'a putut descoperi. 

In Moldova Ebreii şi femeile începură a face pro- 

pagandă contra Unirii. 5) Anastasie Panu şi d. 

M. Cogălniceanu fuseră arşi în efigie, pentru că 

votaseră pentru aşezarea Curţii de Casaţie în 

Bucureşti. Această eşire a patimelr politice din 

orbita, lor făcu pe B. Katargiu să esclame în lim- 

bagiul săii pitoresc : „vasul iea apă de toate păr- 

ţile“ şi să apeleze la Cameră pentru luarea unor 

măsuri grabnice, cari să asigure ordinea publică. 

Presa, oposiţionistă, intreţinea agitația şi lua un 

ton din ce în ce mai violent faţă cu guvernul. 

Aceste escese determinară pe Katargiu să pro- 

1 Românul, 1862, Ianuarie 25. 

*) Barbu Katargiu, Discursuri, p. 485. 

s; Românul, 1862, Martie 28.
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pună şi să insiste a se vota o lege de garanţie 

contra presei, mai ales că publicul nu era destul 

de format, ca să ştie ce preţ să dea sgomotelor 

inprăştiate de dinsa. A doua zi după votare, la 

25 Martie 1869, Românul apăru cernit de jur 

inprejur cu chenarul de doliii. Intre acestea agitația 

ocultă creştea. Un individ ce nu s'a putut desco- 

peri aruncase cu o piatră de mărimea unui oil 

de găscă contra ministrului de externe, Ap. Ar- 

saki, tocmai când acesta intrase în Cameră. Din 

norocire piatra isbi în tribună, fără a atinge pe 

cine-va. Se zice că o mulţime de arme stai a- 

dunate în pivnițele pasagiului şi că o conjura- 

ţiune intinsă se formase contra celor mai influ- 

enţi din membrii partidului conservator. Deose- 

bite versiuni circulă, şi astă-zi asupra composiţiei 

acestui complot, din ai cărui membri nu putem 

numi de o cam dată pe nici unul, din cauză că, 

mai toţi sînt încă în viaţă, şi instrucţia procesu- 

lui a fost curmată tocmai pe când procurorul 

însărcinat cu această: afacere începuse a pune 

mâna pe câte-va, din firele complotului. Domnul 

însu-'şi era informat prin Liebrecht de cele ce 

se urzeaii în' întuneric contra vieţei lui B. Ka- 

targiu şi a boierilor; dar, fără a se amesteca 

direct în această conjuraţiune, el lăsă lucrurile 

să meargă către desnodămentul lor fatal.
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Katargiu nu era în necunoştinţă de cele ce 

se plăsmuiaii contra zilelor lui, dar el nu credea 

pe adversarii săi politici aşa de perverşi, în cât 

să alerge la asasinat, pentru ca să scape de din- 

sul. Luni la 4 Iunie, el se culcase puţin după 

dejun, şi, fiind-că era indispus de migrena sa o- 

bicănuită, rugase pe d-na Katargiu să nu "1 deş- 

tepte pînă va. veni ora plecării la Cameră. Atunci 

Barbu Slătineanu, unul din amicii lui, care aflase 

într'un mod foarte vag de la soţia unuia din 

conspiratori despre întocmirea complotului, veni 

să “i comunice ceea ce ştia în această privinţă 

şi să “1 facă atent asupra primejdiei ce "| ame- 

ninţa. Dar B. Katargiu r&spunse cu nestrămu- 

tata sa încredere în lealitatea poporului ro- 

mân. „Nu există român, zise el, care să fie ca- 

pabil a ucide un român.“ A doua zi, d. Nicolae 

Bibescu, prefectul poliţiei, veni la dinsul a casă 

spre a *] duce cu sine la Cameră. D-na Katar- 

giu, îngrijată peste măsură de cele ce auzise că 

se urzesc în contra vieţei soţului săi, zise pre- 

fectului : „Mai lăsaţi în pace cu politica, căcă 

se pregăteşte o nenorocire.“ — „Nu te teme, Vor- 

niceaso, îi răspunse d. N. Bibescu, de vreme ce 

Coconu Barbu este cu mine.“ Mercuri la 6 Iu- 

nie, D-na Katargiu pleca la Maia spre a pregăti 

toate pentru priimirea deputaţilor din Moldova,
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căci paste două saii trei zile Camera trebuia să 

se închiză şi drumul către Moldova ducea pe la 

Maia. Katargiu înţelegea că legăturile politice se 

păstrează şi se întăresc prin mică îndatoriri, prin 

conversații intime, prin acele mulţumiri nepre- 

vuite pe cari cine-va le gustă în casa amicului 

s&u şi cari adesea aii o influenţă decisivă asupra 

bărbaţilor politici. 

Vineri la 8 Iunie 1862, el plecă la Adunare 

cu presimţirea morţii în inimă. Mai mulţi membri 

ai partidului liberal şi a nume d-nii Anton A- 

tion, N. T. Orăşanu, Gr. Miculescu, Gr. Heliat, 

E. Carada, . Ionescu, D. Petrolian şi C. Tran- 

dafir, hotăriseră a serba printr'o întrunire pe 

Câmpul Filaretului aniversarea zilei de 11 Iunie 

1848. Conservatorii, îngrijaţi de sgomotul ce se 

făcuse înprejurul acestei serbări, amintindu-și 

că tot aci în anul trecut se subscrisese o peti- 

ție către Domn, prin care se cerea modificarea 

legii electorale într'un sens mai acomodat agi- 

taţiunilor de stradă, temându-se de scandalul 

ce ar putea provoca o asemenea întrunire într'o 

superescitaţie aşa de acută a spiritelor, mai ales 

când cestiunea rurală se rezolvase într'un sens 

contrarii dorințelor celor neastempăraţi, cu atât 

mai mult cu cât chiar în ţările cele mai libe- 

rale întrunirile prea numeroase sunt îngăduite
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numai întrun local acoperit—, conservatorii, zi- 

cem, ceruseră de la guvern poprirea acelei adu- 

nări hotărite pentru agitaţie şi scandal. Barbu 

Katargiu, de acord cu majoritatea Camerii, se 

declară contra întrunirii proiectate şi rosti cu 

această, ocaziune acel discurs, al cărui final aşa, 

de bine cunoscut este testamentul şi programul 

stii politic. „Pacea, domnilor, zise el cu o voce 

adânc mişeată, pacea şi odihna e scăparea țării, 

şi voiii preferi moartea mai "nainte de a călca 

Saii a lăsa să se calce vre una din instituţiile 

ţări!“ 

Pe la 5 ore şi jumătate el eşia din Cameră. 

Printr”o coincidenţă misterioasă, cupeul s&ii ple- 

case. C. Cantacozino îi oferi trăsura sa, când d. 

N. Bibescu îl invită să vie cu dinsul. Se suiră. 

amendoui în trăsura prefectului de poliţie. Dar pe 

când trăsura intra pe sub turnul ce iormează 

intrarea în Curtea Mitropoliei, o detunătură, de 

pistol se auzi. Principele Dimitrie Ghica tresă- 

rind strigă: „In Katargiu a tras !“ D-nu Plagino, 

care se cobora pe alea ce duce afară din Curtea 

Mitropoliei, înțelegond că o mână ucigaşă a tras 

asupra Primului Ministru, se întoarse înapoi, sări 

în trăsură spre a vedea ce sa întâmplat. Barbu 

IKatargiu păstra încă poza sa obicinuită în fun- 

dul trăsurei, ţinând capul plecat spre piept. D-nu-
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Plagino, care “i ştia atitudinile, credea că Pri- 

mul Ministru, desgustat de cele ce se petre- 

cuseră în Cameră, se cufundase într'o posomorire 

mută, şi de aceea se apropiă de dinsul cu vor- 

bele: „Eşti amărit, cocoane Barbule?“ Dar în 

acest minut picioarele lui Katargiu alunecară, 

capul căzu în desordine şi sângele de care era 

acoperit tot spatele săi dede pe faţă cruda rea: 

litate. Lovitura fusese dată pe din apoi în osul 

craniului aproape de înpreunarea sa cu gâtul, şi 

glonţul, întempinând acest obstacul, alunecase d'a 

lungul coloanei vertebrale, pe care o rupsese, 

aşa că moartea a fost instantaneă. 1) Ucigaşul 

trăsese aşa, de aproape, în cât părul capului era 

pirlit. Grigore Filipescu văzuse că cine-va dedese 

cu 0 basma, semnalul pornirii lui B. Katargiu, şi 

poate că atunci n'ar fi fost cu neputinţă de a 

se descoperi urmele criminalului ; dar lipsa de 

dibăcie a poliţiei înlesni evaziunea lui. D-nu N. 

Bibescu dete ordin să se închiză uşile Adunării 

şi să nu se permită nimănui să ieasă; însă de- 

putaţii, după câte-va minute de aşteptare inutilă, 

îşi făcură drum cu sila şi se precipitară către 

cadavrul Primului Ministru. D-nu Nicolae Bibescu 

părăsi între acestea Dealul Mitropoliei şi alergă 

la, Palat, ca să comunice Domnului infiorătoarea, 

1) Scrisoarea d-lui George Linche din 15 lunie 1862.
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tragedie. Cea d'ântâii mişcare a lui Cuza fuse 

de a întreba dacă asasinul s'a prins, şi, la r&s- 

punsul negativ al prefectului de poliţie, el nu 'şi 

putu stăpâni indignaţia, care isbucni în cuvinte 

insultătoare la adresa celor ce nu ştiuseră să'şi 

facă datoria. 

Ştirea, despre asasinarea lui B. Katargiu se 

înprăştiă cu iuţeala fulgerului nu numai în Ca- 

pitală, ci şi în judeţe. Ea, produse o consternaţie 

generală în ţară. Principele însu-'şi, cu toată cu- 

noştinţa vagă ce avea, de cele ce se fomentait la 

întuneric contra vieţei Primului Ministru, păru 

terificat de această noutate înfricoşată. El veni 

la casa marelui bărbat de stat spre a vărsa la- 

crimi peste acest cadavru cald încă şi a lua parte 

la doliul familiei. Locuitorii Capitalei se grăbiră 

de asemenea să vază încă o dată pe acela care 

umpluse ţara cu numele săi. A doua zi Sâm- 

bătă la 9 Iunie, poporul se grămădea în grupe- 

grupe, spre a saluta pentru cea din urma oară 

aceste r&măşiţe triste. Tocmai către seară cada- 

vrul fu aşezat pe un catafalc superb în biserica, 

Sărindar, unde în ziua următoare i se oficiă ce- 

remonia funebră. Tot ce ţara avea mai ales în 

vîndurile ei îşi făcu o datorie de a asista la această 

sărbătoare tristă, dar măreaţă: Principele, miniştrii, 

deputaţii, membrii tutulor curților judecătoreşti,
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armata, şi o mulţime nemărginită de public, pen- 

tru care interiorul şi curtea bisericei erai. prea 

mici. După terminarea, oficiului religios, cortegiul 

se îndreptă pe Podul Mogoşoaii (astă-zi Calea, 

Victoriei) şi 'şi continuă drumul solemn pînă la. 

barieră, de unde un piquet de jandarmi şi mai 

mulţi amici îl urmară la pas pină la moşia de 

predilecție a defunctului. Pe la 9 ore şi jumătate 

seara, cosciugul purta în moşia lui iubită pe stăpânul 

ei rece şi mai-mai descompus, sub lumina stranie 

a torţelor funerare şi la, sunetul lugubru al cân- 

tecelor religioase. Amicii coboriră pe umerii lor 

r&măşiţele pământeşti ale marelui cetăţean, a că- 

rui pierdere ţara o simte acum mai bine de cât 

or când. Luni la 8 ore de dimineaţă, clăcaşii, în- 

tristaţi în adâncul sufletului de pierderea iubitului 

lor protector, cerură ca ultimă favoare să li se 

permită a *] purta pe braţele lor pînă la mar- 

ginea bolţii mortuare, unde mâinile amicilor prii- 

miră încă, o dată aceste reliquii scumpe spre a 

le depune în odihna de veci a mormentului î). 

Moartea, lui Katargiu era o faptă fără exem- 

plu pînă acum în istoria noastră şi, din fericire, 

foarte rară, în istoria omenirii. Cum că ela fost | 

victima, pasiunilor politice, nu mai încape nici 

3 Scrisoarea de la 15 lunie 1862 a d-lui George Linche.
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o îndoială 1). Indată după omor, Ministeriul luă 

măsurile trebuincioase pentru descoperirea uci- 

gaşului şi complicilor lui; se arestară subscrii- 

torii petiţiunii ; chiar cei doui deputaţi ce figu- 

rau între dinşii, dd. Anton Arion şi Gr. Micu- 

lescu, fură duși la, poliţie şi ţinuţi aci vr'o 10 

minute, apoi liberaţi 2). Numărul celor-l-alţi ares- 

taţi s'ar fi ridicat, după cum afirmă Românul ?), 

la vr'o 200 de inși. Procurorul Curţii Criminale, 

răposatul Iancu Deşliu, procedă cu o energie vred- 

nică de mărimea crimei la întrebarea martorilor, 

culegerea probelor, adunarea întregului material 

pentru descoperirea adevărului şi pedepsirea, vi- 

novatului saii vinovaţilor. Se violă secretul scri- 

sorilor ; se deschiseră scrisorile lui C. A. Rosetti 

către d. 1. C Brătianu, precum şi ale d-lor Teodor 

şi Dumitru Brătianu către d. G. Enescu 4). Acest 

esces de zel naiv produse un adevărat scandal 

în presă. Piind-că d. 1. C. Brătianu şi C.A. Ro- 

setti erau bănuiţi de a fi luat o parte directă, 

la săvîrşirea, crimei sati cel puţin de a fi in stare 

să, dea lămuriri preţioase în această privinţă, dînşii 

fură citați a se înfăţişa la 12 Iulie la Plumbuita, 

1) Vezi în această colecţie discursul Principelui Dimitrie 

Ghica, p. 493 sqg. 

3) Românul, 1862, lunie 17. 

3) îbidem,. 

„4. Românul, 1862, Iunie 20 şi U.
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spre a li se lua interogatoriul 5. In ziua de 11 
Iulie, C. A. Rosetti scrise un articul violent 
contra lui ]. Deşliu, şi a doua zi, ziua fixată pen- 
tru comparițiunea, la Plumbuita, Deşliu era, des- 
tituit. Se zice că Rosetti ar fi ameninţat pe Domn 
prin unul din oamenii să că, dacă nu va fi lă- 
sat în pace, va' denunța inaintea ţării şi Eu- 
ropei pe adevăratul omoritor al lui Katargiu, 
dând să înţeleagă că Domnul nu este strein de 
această crimă. Atunci Cuza dede ordin ministru- 
lui de justiţie Dimitrie Cornea să destitue pe 
zelosul procuror; Rosetti şi d. 1. C. Brătianu 
fură lăsaţi în pace, iar instrucţia curmată pen- 
tru tot-d'a-una. Destituirea lui 1. Deşliu, în mij- 
locul instrucţiunii omorului şi tocmai în ziua 
fixată pentru înfăţişarea celor doui bănuiţi, dă 
loc la oare care bănueli. Sa vorbit mult şi se 
vorbeşte încă de un oare care Bogati, care, pe 

timpul ministeriului d-lui Lascar Katargiu, se ofe- 

') Cum că această măsură nu era neîntemeiată rezultă din 
declaraţia d-lui 1. C. Brătianu de la 11 Februarie 1886 în 
Cameră, de unde se vede că d-sa nu era în absolută necu- 
noştinţă asupra omoritorului lui B. Katargiu. Iată acea măr- 
turisire după redacţiunea publicată de Voința Naţională. 

D-nu I. C. Brătianu. Barbu Katargiu n'a fost omorit de 

un Român. D-nu Cogălniceanu trebue să ştie aceasta. 
D-nu Cogălniceanu. Nu ştii. 
D-nu Brătianu. Trăeşte încă o persoană care ştie şi care 

îţi va putea spune.
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rise a da probe neindoioase asupra asasinului 

lui Barbu Katargiu. Dar cercetările destul de se- 

rioase făcute în anul 1874 la Viena asupra lui 

Bogati ai dovedit că el nu avea nici un do- 

cument. Sunt chiar persoane cari îşi aduc foarte 

bine aminte că, în ziua şi pe la ceasurile când B. 

Katargiu expira în Dealul Mitropoliei, Bogati se 

afla, în Cişmegiil. 

Pină, astă-ză taina cea mai ascunsă se păstrează 

inprejurul acestui omor infam. Cum că există 

persoane cari ştii pe asasin, reiese în modul cel 

mai neîndoios din declaraţia d-lui I. C. Brătianu 

de la 11 Februarie făcută în Adunarea deputa- 

ţilor. Istoria nu va ajunge a cunoaşte cu sigu- 

ranţă, am&nuntele complotului şi numele asasi- 

nului precum şi ale complicilor lui de cât atunci 

când unul din cei iniţiaţi va publica, memoriile 

sale, dacă va, fi avend. Poate că şi din acest punt 

de vedere trebue să regretăm archiva intimă a 

lui C. A. Rosetti dispărută întrun mod aşa de 

misterios în incendiul din noaptea de 26 Ia- 

nuarie 1884. 

IV. 

Moartea, prematură a lui Barbu Katargiu este 

o pierdere necalculabilă nu numai pentru amicii 

lui personali, nu numai pentru partidul conser-
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vator, ci pentru ţara întreagă. El isbutise să 
facă din vechii boieri un partid politic compact, 
puternic, capabil de a lupta contra agitatorilor 
de meserie şi contra Domnului, care voia să sub- 
stitue voinţa, sa, voinţei alegătorilor. Autoritatea, 
ce el câștigase prin abilităţile sale făceaii dintr” însul 
omul providenţial al partidului conservator. Toţă 
cei ce aii încercat să "i iea în urmă locul n'ai 
făcut de cât să pună în evidenţă inferioritatea, 
aptitudinilor lor. Spiritul săi eminamente orga- 
nizator dedese adepților săi disciplina regimen- 
tului şi unitaţea în acţiunile politice. Negreşit, 
partidul conservator a numărat şi numără în 
rangurile sale capacităţi de primul ordin, carac- 
tere în toată puterea cuventului, cetăţeni înpo- 

dobiţi cu tot felul de virtuţi civice. Dar, dacă 
trebue să judecăm din puntul de vedere al in- 
fluenţei şi creditului de care s'aii bucurat chiar 
cei mai distinși din ei în mijlocul partizanilor lor, 
şi dacă ar trebui să "i comparăm cu Barbu Ka- 
targiu din puntul de vedere al talentului de a 
disciplina un partid, apoi nici unul dintr'înşii nu 
se poate pune alături cu el, şi lacuna deschisă 

prin moartea lui nu s'a putut umplea nică pînă în 

momentul de faţă, 

De atuncă partidul conservator este departe de 

a poseda, acea întocmire admirabilă ce “i impu-
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sese Barbu Katargiu, şi de aceea am putea zice 

că tot de atunci nu mai există la noi o oposiţie 

conservatoare în adevăratul înţeles al cuvântului. 

Oposiţia noastră, actuală, multicoloră cum este, 

nu imitează pe câmpul luptelor politice nici or- 

dinea, severă a Romanilor, care nu permitea ni- 

m&nui să iasă afară din şiruri, nici careurile ba- 

talioanelor lui Napoleon ce înaintaii în masă Com- 

pactă aruncând spaima în rîndurile vrăjmaşilor. 

Bărbaţii noştri de azi din oposiţiune se reped, 

se retrag, se grupează şi iar se desfac, ca o 

ceată de Carlişti din munţii Ispaniei. Când con- 

servatorii atacă întreaga politică a regimului, ju- 

nimiştii sprijinesc politica externă şi se mulţumesc 

a face o oposiţiune intermitentă asupra admi: 

nistraţiei interne; când grupul d-lui Dumitru Bră- 

tianu întră în alianţă, Rosettiștii român izolaţi, 

sub pretext că nu vor să fuzioneze programul 

lor cu al conservatorilor. Unii păstrează față cu 

regele atitudinea, cea mai respestuoasă, pe când 

impetuoşii tineri de la Lupta şi Epoca, impa- 

ţienţi de a termina cât mai în grabă cu „colec- 

tivitatea“, îndreptează atacurile lor cele mai vio- 

lente, dar nu cele mai înţelept conduse, contra 

Capului Statului. Unii se pretind oposanţi, dar 

în acela-'şi timp priimesc a fi numiţi deputaţi 

sub egida guvernului cu graţiosul concurs al ad- 

o
 

a
b
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ministraţiei. Pie care urmează la întemplare un 

plan ce se bate în cap cu al acelora cu cari 

pare a simpatiza. Nu vor să intre cu toţii în 

disciplina regimentului, pretinzend că nu recu- 

nosc de stăpân de cât convingerile şi conştiinţa, 
lor, pe când în realitate o parte din ei cedează 

instinctelor de câştig, căci de cât-va timp viţelul 
de aur a ajuns idolul câtor-va din pretinşii mem- 
bri aj oposiţiei. Această anarchie în rîndurile opo- 

siţiei face tocmai tăria, vrăjmaşilor ei. Avem mai- 
mai atâţi căpitani câţi luptători. Avem oposanţi 

înprăştiaţi în tirailleuri, nu o oposiţie organizată, 
în caxeuri formidabile supuse unuia şi aceluia-'şi 
comandant suprem.. Or ce oposiţie care nu e sis- 

tematică sai mai bine sistematizală, nu are un 
caracter marcant, prin urmare nu are un drapel. 
O asemenea oposiţie nu face treburile ţării, ci 
pe ale guvernului. E pitoresc să vezi un lagăr 

în care strălucesc toate vestmintele, toate colo- 

rile, de la cele mai aprinse pină la cele mai de- 
licat nuanţate, toate armele, de la săcurea saxonă, 

pînă la hangiarul oriental, tot felul de limbi şi 

tot felul de temperamente; dar o asemenea ar- 
mată lipsită de unitate, or cât de numeroasă ar 

fi, are adesea, soarta, armatelor lui Dariii şi Xerxes 

la Marathon şi Salamina. Oposiţiunea militantă 

care voeşte să ajungă la guvern prin forţa ei,
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nu numai prin slăbiciunea adversarilor ei, trebue 

să "şi iea drept deviză versul omeric : 

0dx &alv mohoxotpavin! es %ipya6 &3ww 1). 

V. 

Barbu Katargiu luptase sub toate guvernele 

pentru ordine şi legalitate. E] dorea progresul 

din inimă, dar nu un progres dezultoriii, ci treptat, 

înţelept, moderat. E prefera, sistemul englez, evo- 

luţia, cu desvoltarea normală a principiilor co- 

prinse în Convenţie şi Regulament, pe când ad- 

versarii săi politici urmaii sistemul francez şi 

revoluţia. El nu voia, ca ţara să cază pe mâi- 

nile unor oameni, cari nu ştiaii din experienţă 

ce este mecanismul unui stat, cari nu ocupaseră 

nică o funcţiune publică importantă, dar cari 

ardeaii de nerăbdare de a se sui deo dată în vir- 

ful scării sociale. „Voiţi să vă suiţi ? zicea elo 

dată, adresându-se către fruntaşii partidului libe- 

va]. Nimeni nu vă opreşte. Dorinţa vE e firească. 

Nu vă oprim de a vă sui pe scara slujbelor. 

Nici o dată n'aţi fost popriţi nici d-voastră nici 

părinţii d-voastră. V& rugăm numai să călcaţi 

mai încet, din treaptă în treaptă. Nu voiţi a 

» Nu e bună domnia multora; un singur Domn să fie. 

Iliada, II, 904, 

a
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sări din capul de jos al scării tocmai la cel de 

sus şi de acolo de o dată sus pe straşină. Piind 

pasul cam mare, ne e frică să nu cădeţi, Şi, ceea, 

ce ar fi mai râu, să cădeţi peste noi ce vă pri: 

vim cu atâta plăcere, şi să ne rupeţi gâtul şi 

nouă şi vouă.“ 1) 

„Lalegi nuoi oameni nuci“, zicea d. M. Cogăl- 

niceanu la 5 Ianuarie 1859 în alocuţia sa ca, de- 

putat al oraşului Focşani către Domnul ales în 

acea, zi. ?) „Caftanlâii îndărăt şi junimea înainte,“ 

striga C. Boleac în stilul săi energic şi colorat.3) 

Katargiu se punea d'a curmezişul acestor maxi- 

me fermecătoare, din convingerea că o clasă 

care nu avusese pină aci o yiaţă publică era in- 

capabilă de a apăra ea singură nişte interese, 

pe cari nu le pricepea îndestul. El credea că 

1) Discursuri, p. 129 sq.--Conservatorul progresist din 1860, 

Decembre 41, la care colabora şi B. Katargiu, cere de la 

guvern : 10 să se facă o lege deadmisibilitate în funcţii pu- 

blice atât în ramura judecătorească cât şi în cea adminis- 

trativă ; 2 să se inainteze gradat şi nimeni să nu înceapă 

de sus, precum nici de la sfirşit să fie întors la început; 

3" destituirile funcţionarilor să fie motivate pe abuz, neca- 

pacitate sai neexactităţi bine constatate. 

; Românul, 1859, Ianuarie 11. 

* Culegere de nai mulţi articoli publicaţi atât în strei- 

nelale cât şi în ţară, p. 112. Ibid. p. tii: «Cei cari au lu-: 

crat cu streinii Regulamentul strigau la impunerea lui : 

«Pentru legi noui oameni noui!» Acum strigăm şi noi tot 

aşa: «Pentru legi noui, oameni noui!» 

a
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membrii desfiinţatei aristocrații, ca unii ce ocu- 

paseră pină aci cele mai înalte slujbe ale Sta- 

tului, înţelegea acest. mecanism mai bine ce 

cât nouii veniţi şi erai în stare să'] conducă cu 

mai multă înţelepciune. De şi Convenţa le lua 

privilegiile de cari se bucuraseră pină aci, ei 

totu-şi ar fi putui fi folositori ca miniştri, func- 

ţionari înalţi administrativi, agenţi ai ţării în 

streinătate etc. Neapărat, o aristocrație leneşă, 

care usurpă onorile, în paguba celor capabili, 

este o nenorocire. Dar o aristocrație activă şi 

supusă dreptului comun, devotată intereselor pu- 

blice, este un bine necalculabil pentru o ţară. 

Legiuitorul înțelepte este dator să o utilizeze, iar 

nu să o gonească de la afacerile publice cu for- 

mule sofistice că la legi noui trebuese oameni 

noui. Căci dacă vechimea familiei, serviciile şi 

jertfele aduse ţării de dinsa nu sunt ţinute în 

seamă ; dacă demnitatea caracterului şi cuviinţa, 

manierelor sunt combătute ca nişte păcate sai 

nu găsesc nică o favoare dinaintea poporului ; dacă, 

spre a câştiga câte-va voturi pentru Cameră, un 

bărbat integru trebue să se iea de gât cu toţi 

samsarii electorali şi să bea zile întregi cu bă- 

tăuşii mahalalelor; dacă declamaţia, deşartă şi 

linguşirea slugarnică sunt singurele mijloace de 

a câştiga încrederea alegătorilor, atunci boierul
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prefere a se retrage din viaţa publică, precum 
s'a, retras de la proclamarea Statutului pînă la, că- 
derea, lui Cuza, şi fiind-că are cu ce trăi fără să. 
muncească, nu se face nici negustor, nici medic, 
nici advocat, nici profesor, ci se plimbă, face 
curte, dă baluri şi serate musicale, sait, ce este şi 
mai r&u, se duce în streinătate, unde este scutit. 
de umilința de a se întâlni cu intendenţii să 
ajunşi oameni importanți, își omoară timpul în 
petreceri, şi ast-fel una din cele mai bine-făcă- 
toare forţe pentru Stat şi unul din cele mai pre- 
țioase capitaluri intelectuale rămân pierdute pentru 
naţiune. Pe de altă parte obiceiurile societăţii 
sai schimbat ; boierul nu poate trăi la ţară, 
ca gentlemanul englez, mai ales în lunile de 
ger şi de noroiii; el este nevoit să caute con- 
tactul lumii culte şi de aceea-'și educaţie cu dinsul ; 
prin urmare nu poate aduce un bine nici măcar 
țăranilor de pe moşia, lui, şi ast-fel din membru 
folositor ce ar putea fi, ajunge o povară, sai! cel 
puţin un individ ce consumă fără a produce. 

In or ce ţară care are un trecut, se află o. 
o clasă de oameni a căror avere şi posiţie so- 
cială îi pune mai pre sus de mulţimea murito- 
rilor. De regulă, în această clasă, se găseşte sati 
se poate forma mai uşor bărbatul de Stat, ca-: 
pabil de a jertfi timpul şi averea sa pentru fe- 

6.
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ricirea, celor-l-alţi. Mai ântâii nevoile zilnice ale 

vieţei nu "1 strimtorează nici de cum sau îl preo- 

cupă mai puţin de cât pe un negustor, un medic, 

un advocat, care trebue să 'şi câştige pâinea lui 

şi a familiei sale din munca zilnică. Al doilea, 

chiar această avere îi dă maimultă independență 

şi prin urmare mai multă Gemnitate. El poate 

să, "Și dea, demisiunea dintr'o slujbă or cât de 

înaltă, de îndată ce superiorul s&ă îi dictează lu- 

cruri contra conştiinţei saii convingerilor sale. 

Nici posiţia sa, socială nici educaţia sa liberală 

nu “i permit să linguşească pe cei mari saii pe 

cei mici, cari sunt tiranii şi plaga societăţilor 

moderne. Pe când clasele de sub dinsul ai de 

regulă ca mobil de căpetenie interesul personal, 

el este înboldit de orgolii, care dintre toate sen- 

timentele omeneşti este propriu a se transforma, 

în cele mai înalte virtuţi, căci omul orgolios 

simte nevoie de a fi respectat, şi, pentru ca să 

câştige stima şi consideraţia semenilor săi, el 

trebue să le merite. 

Deosebit de aceasta, de vom presupune doui 

indivizi de o aptitudine firească egală, dar din 

dcuă clase deosebite, de sigur cel din clasa "'naltă 

este mai propriii de cât plebeul a deveni bărbat 

de Stat, pentru că ştiinţa, ce se cere în această, 

specialitate complexă nu este ştiinţa din cărţi



LUI 

Şi terfeloage, ci ştiinţa ce se dobândeşte din stu- 
diul omului concret, al guvernelor ce funcţio- 
nează, al instituţiilor în viaţă, al statelor exis- 
tente, nu din studiul popoarelor ce ai trăit o 
dată şi ale căror urme ştiinţa isbuteşte cu multă 
greutate a, le descoperi în manuscripte mucezite 
saii în monumente mutilate. Aceste cunoștințe 
nu se dobândesc în atelierul cabinetului sati în 
slovele moarte ale cărţilor tipărite. Cel ce vrea, 
să le poseadă, este dator să se puie în contact 
cu lumea reală, să visiteze pe funcţionarii înalţă, 
ca, să, profite de experienţa lor, să găsească un 
acces liber la bărbaţii eminenți, cari au servit 
Sail servesc patria lor zecimi de ani şi din a, 
căror conversaţie se iea ştiinţa vie şi neapărată, 
celui ce vrea să înveţe a cârmui un stat. Pentru 
ca să ajungă cine-va, aci, trebue să aibă un nume, 
o familie, avere, educaţie, distincţiune în maniere 
şi să întrunească o mulţime de alte condițiuni 
ce lipsesc de ordinar plebeului. Un asemenea om, 
format din tinereţe la o scoală aşa de solidă, 
merită, să fie ascultat asupra cestiunilor de în- 
teres public, şi dacă se intemplă să fie înzestrat 
din fire cu aptitudini superioare, atunci el me- 
rită să ajungă cârmaciul țării şi este în stare 
să strecoare nava Statului printre stânci, fără să
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o isbească, sait să "i imprime la timp o schim- 

bare de direcţie care să o scape de peire. ?) 

Dar curentul ce începea să se formeze era, în- 

dreptat tocmai contra acestei aristocrații, căreia, 

Barbu Katargiu voia să "i dea un prestigiil şi o 

autoritate meritată. El nu visa o nobilime în- 

chisă în caste ca a Indiei vechi sai ca oligarchia, 

venețiană, ci o nobilime accesibilă, fie-cărei ca- 

pacităţi, cum este cea engleză, care cu timpul 

să coprinză în senu'i toată inteligența română. 

Insă leaderii . partidului liberal nu voiau clase 

superpuse, aşa cum se desvoltaseră ele pe calea 

istorică, ci o societate de indivizi juxtapuşi, în 

care un Cogălniceanu să aibă acela-'şi vot cu nu 

ştim care cârciumăraş de mahala, un fel de pastă, 

moale, maleabilă, din care agitatorii să facă ce 

vor voi. Barbu Katargiu era pentru regimul con- 

stituţional, dar în acela-'şi timp el cerea ca dreptul 

electoral să fie restrins numai în cercul celor ca- 

pabili de a se servi de el, iar nu să fie r&slățit 

fără nică o garanţie pe toată suprafaţa, teritoriului 

românesc. El era convins de tristul adevăr că 

nu toţi locuitorii unui Stat înţeleg interesul Ge- 

neral şi că, spre a ajunge la priceperea lui, se 

cere o educaţie şi o instrucţie specială; cei 

1) Cf, H. Taine, Les origines de la France contemporaine, 

La Revolution, I, p. 188 saqq.
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mai mulţi dintr'înşii nu ştiii ce este un budget 
şi hoţiile saii malversaţiunile săvirşite asupra Sta- 
tului nu “i ating de loc. 

Statul modern este o creațiune vastă, cu tre- 
buinţe complexe, variate, pentru a căror înţe- 
legere se cere o minte înaltă şi o ştiinţă supe- 
rioară, Statele moderne nu se aseamănă cu re- 
publicele greceşti din vechime saii cu cele ita- 
liane din evul mediii, unde un oraș forma, adesea, 
un Stat. In aceste din urmă, viaţa fiind mai măr- 
ginită, ideea de stat mai concretă, mai-mai fie 
care cetăţean era în stare să cunoască trebuin- 
ţele micei sale patriei şi să dea, o soluţiune înţe- 
leaptă problemelor politice. Acolo Statul se iden- 
tifica cu comuna. In statele moderne, cu vasta 
lor întindere teritorială, cu multiplicitatea lor in- 
finită de interese, cu ştiinţa şi geniul ce se cer 
pentru conducerea lor, nu fie care cetăţean este 
în stare a da un vot luminat şi bine chibzuit. 
De regulă, cu întinderea, âreptului de vot asupra 
mulţimei indiferente pentru afacerile publice, ale- 
gătorii, conduşi de bagheta magică a adminis- 
traţiei, se pronunţă, în favoarea unui candidat pe 
care nici nu lait văzut pînă în ziua alegerii şi 
care câte o dată, sigur de isbândă, nu se înfă- 
ţişează înaintea, lor nică chiar în acel moment 
solemn. Tendinţa, liberalilor era de a înpinge ţara
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şi pe Domn către votul universal, spre a putea 

introduce în Parlament pe toți acoliţii lor, cari, 

în acele timpuri de descompunere socială, înce- 

puseră a, răsări ca, ciupercile pe un gunoii în 

putrefacţiune. Cei mai mulţi din ei erai oameni 

fără, meserie, fără specialitate, dar îndrăsneţi spre 

a deveni ceva şi nesăţioşi de a ajunge la depu- 

tăţie, ba chiar la guvern. 

Şi cu toate acestea, un individ care nu posede 

nici un certificat de onorabilitate sau compe- 

tinţă, care nu are ca inginerul, advocatul, medi- 

cul, profesorul, o diplomă liberată de nişte au- 

torităţi recunoscute, departe de a fi o valoare 

politică, este pur şi simplu o nulitate. In ase- 

menea, condițiuni, un negustor nu Par . priimk 

nici băiat în prăvălie, ba poate nici fecior în casă, 

cu atât mai mult cu cât de regulă candidaţii la 

deputăţie fac parte din tagma oamenilor politici, 

tagmă foarte puţin sigură într'o. ţară fără edu- 

caţie publică, pentru că cei ce o compun nu sint 

tot-Ma-una bărbaţii cei mai oneşti şi mai inde- 

pendenţi, ci adesea nişte limbuţi de cafenele şi 

de r&spântii, cari, respinși de la ocupațiile pri- 

vate unde se cere muncă şi onestitate, s'au arun- 

cat într'o specialitate unde lipsa de scrupul şi 

de reservă, departe de a fi o slăbiciune, este o 

forță, Cele ce se petrec astă-zi, mai ales după.
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ultima, revizuire a constituţiei, ne arată îndestul 

justeţa acestor observaţiuni. Agitaţia de atunci 

'şi a atins scopul și dorinţele de odinioară ai 

devenit o realitate. Cât de pe dos ait eşit pre- 

dicţiunile lui C. Boleac, care în 1859 seria: „Cu 

purdalnica asta de Constituţie are să se înfunde 

răspunderea, scurt. Pas de te mai chiverniseşte 

din sbujbe ! Mai bine. un an ministru cu Regula- 

mentul de cât zece ani ministru cu Constituţia!“ ?). 

„D-nu B. Katargiu se află pe tărimul feudal“, 

zicea d. 1. Brătianu într'unul din discursurile 

sale ; „noi suntem pe tărimul dreptului public mo- 

dern, dreptul social care s'a întins azi în toată 

Europa“ 2). Nu discutăm dacă leaderul conserva. 

torilor se aşeza pe tărimul feudal ; ceea ce ştim 

positiv este că tărimul sii era mai anevoie de 

apărat, pentru că el zicea tutulor: „formaţi-vă, 

educaţi-vă“, pe când adversarii săi strigat : „n'a- 

veți nevoie de nimic; e destul că sunteţi oameni, 

pentru ca, să vă bucuraţi de toate bunurile usur- 

pate de vrăjmaşii noştri.“ De aci o țesătură 

întreagă de fraze deşerte, în cari expresiunile 

de libertate, naţiune, popor, constituţie, inpilaţi, 

boieri, tirani, giubelii, trădători etc., se combi: 

nau în deosebite feluri cu o logică de ocaziune. 

1) Culegere de mai mulţi articoli etc., p. 191. 

*) Colecţia de faţă, p. 118.
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Aceste cuvinte tipărite prin ziare şi repeţite prin 

întruniri publice produceau nişte efecte miracu- 

loase asupra, unor auditori ce le ascultati atunci 

pentru ântâia oară, In general oamenii admit sau 

resping teoriile politice nu după adevărurile ce 

ele coprind, ci după folosul ce fie-care din ei nă- 

dăjdueşte a trage din ele. Şi fiind-că agitatorii 

spuneai tutulor ce voiait să "i crează că în sa- 

cul celui din urmă, conseris se află bastonul de 

mareșal, cei ce “i ascultai credeait că e vorba de ei. 

Cei mai mulți, după ce se ruinară ajutând cu banii 

lor agitația, înţeleseră că sub toată această fraseo- 

logie meşteşugită, se ascundea, interesul personal al 

celor ce se sjujeaii de dinşii ca să "i exploateze. 

In contra acestei tendinţe de nivelare sai mai 

bine contra acestei tendinţe de căpătuire perso- 

nală, Barbu Katargiu se luptă cu o energie, cu 

o stăruință, cu un talent necunoscut pînă aci în 

viaţa, publică a Românilor. Pe când adversarii 

s6l politici aruncaii numai asupra boierilor r&s- 

punderea situaţiei umilite în care se aflase țara 

Şi nesocoteaii cu totul puterea, înprejurărilor, el 

dovedea în frumoasele sale discursuri meritele 

şi drepturile acelora-'şi boieri la, recunoştinţa po- 

porului românesc. Acei boieri cari ajunseseră obiec- 

tul atacurilor şi. insultelor presei liberale, acei 

işlicari şi tombatere acoperiseră ţara cp biserică 
a e Să -
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într'o epocă de viaţă, religioasă, întemeiaseră in- 
stitute de bine-facere pentru mângâierea celor 
desmoșteniţi, înaintaseră ştiinţele şi literatura 
naţională, alungaseră ignoranța, pe cât asprimea 
timpurilor le permisese, ştiuseră să înblânzească 
furia vrăjmaşilor ţării şi să ' apere vechile ei . 
drepturi adesea cu pericolul vieţei lor. Inainte 
de Divanul ad-hoc şi mai înainte de a exista, 
o burgesie română, boierii, în persoana Mitro- 
politului Lupu, a Banului Brâncoveanu şi a altor 
boieri fruntaşi, presintaseră un protest la Congre- 
sul din Verona (1822) pentru restabilirea țării 

în drepturile ei strămoşeşti pe baza capitula- 
țiilor cu Înalta Poartă. Din acel moment pro- 
testul se repeţise în deosebite ocaziuni atât de 
boierii din Valachia cât şi de cei din Mol: 
dova 1. De vom r&sfoi filele chronicelor noastre, 
vom vedea ca aceşti boieri ai adus ţării servicii 
de acelea a căror amintire nu se şterge nici o 
dată şi că, pe când cele-lalte strate ale socie- 
tăţii nu visai de drepturi şi de autonomie, ei 
singuri se expuneai spre a le dobândi. Katargiu 
recunoștea că s'aii făcut multe greşeli în tre 
cut, dar nu se putea opri de a ridica puternica 

sa voce în contra acelora, cari, din ştiinţă sau 

') C. Boleae. op. cit. p. 15 sqq. Postelnicul Manolaki Dră- 
ghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 deani. II, p. 93.
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din neştiință, ştergeai dintro singură trăsură de 

condeiii viaţa şi desvoltarea noastră istorică şi 

făceaii să înceapa tot binele şi toate virtuțile 

civice de la, dinşii. „Acei bătrâni pe cari îi des- 

preţuiţi, zicea el adresându-se către stânga, prin 

„ înţelepciunea, şi răbdarea lor, aii ţinut lucrurile 

cum ai putut, prin mijlocul atâtor nenorocite 

încercări şi cu micile lor mijloace, ca să ne lase 

drepturile de cari ne bucurăm astă-zi. Intre cei 

ce ati fost şi aii făcut ceva şi între cei ce făgă- 

duesc şi m'aii făcut nimic, este mare deosebire. 

Cei ce ai fost ai făcut mult răi, dar aii făcut 

şi mult bine ; venturând faptele lor, tot vor re- 

mânea multe grăunţe din pleavă, ca să avem ce 

semăna şi să putem în urmă culege. Dar, de 

vom vântura. vorbele pompoase, făgăduelile um- 

flate, de cari suntem asurziţi de câţi-va ani incoa, 

vă întreb, în cuget curat, ce credeţi că ne ar 

rămânea ? Tot ce am putea, agonisi vânturând 

ventul : un sgomot amăgitor, o gângă de vorbe 

îngânate, babilonice, neînţelese chiar de cei ce 

le rostesc. Iată rezultatul. V& rugăm dar, dom- 

nilor, fiţi mai modeşti în vorbe. Noi avem răb- 

dare, şi răbdare multă ; vă aşteptăm faptele, ca 

să putem cunoaşte din ele cine sunteţi, ce voiţi 

şi ce puteţi!“ 1) 

1) Discursuri, p. 129.



XCI 

VI. 

Când glonţul unui asasin curmă zilele lui Barbu 

Katargiu, el era în al 55-lea an al vieţei sale; 

era, prin urmare în toată maturitatea cugetărik 

şi activităţii sale politice. In general, la această, 

virstă bărbaţii de Stat se află în plenitudinea, vi: 

goarei lor. Ideile lor sunt mai limpezi, experienţa 

şi reflesiunea le a dat un capital intelectual con- 

siderabil, pasiunile tinereţii sai potolit, vederile 

lor sunt mai depărtate şi mai sigure. In Engli- 

tera, la, virsta aceasta, bărbatul de Stat este con- 

siderat copil. Palmerston murea în virstă de 80 

de ani şi amicii săi îl plângeai că a murit încă 

tenăr. La noi firea omenească este mai precoce 

şi sleirea ei mai repede. Dar această înprejurare 

nu înpiedica pe B. Katargiu de a se bucura de 

o virilitate intelectuală completă. Corpul săi su» 

ferea, de urmările unei tinereți prodige în plăceri, 

dar admirabila țesătură a, creierului săi îl făcea, 

apt zeci de ani de aci înainte pentru viaţa pu- 

blică. In anii de exuberanță juvenilă, adusese şi 

el, ca toată tinerimea timpului, jertfe nenumărate 

pe altarul Afroditei şi al Graţiilor, gustase pînă 

şi drojdiile din fermecătorul pahar al plăcerilor, > 

pierduse mult timp prin grădini publice şi ba- 

luri, în serate şi serenade, în toalete şi distracţii. 
i ;
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„Dar elasticitatea acestei naturi fericite ştia să 

treacă, cu o înlesnire surprinzătoare de la un gen 

de viață la altul diametralmente opus. In mij- 

locul acestor distracţii lubrice, el păstră toată, 

“frescheţa, tinereţii, toată, puterea de a gândi a 

maturității și toată generositatea inimelor nobile, 

De şi inteligenţă superioară şi Prim Ministru, el 

nu lua faţă de soția sa acel aer de suficiență din 

nenorocire inerent posiţiunilor înalte, şi adesea 

ori se consulta cu dinsa in cestiuni de o impor- 

“tanţă reală. Ca marele Fox care, de câte ori 

medita vr'o reformă căuta să cunoască părerea 

celui mai mărginit dintre deputaţi, Barbu Ka- 

targiu se consulta adesea cu soţia sa, căci, zicea 

el, spiritul fin şi practic al femeii vede în multe 

lucruri mai bine de cât mulţi bărbaţi inteligenţi. 

“Este adevărat că femeile formaseră unul din 

obiectele sale de predilecție, dar această înclinare 

nu degenera, nici o dată în slăbiciune şi nu "1 

-expunea la, greşeli de acelea, ce oamenii politici 

„datorese câte o dată sexului frumos. Urbanitatea, 

manierelor sale şi preveniența sa către bărbaţii 

marcanţi ai epocei, ca Manolaki Costaki, M. Co- 

:gălniceanu, Anastasie Panu, stabiliseră între el 

-Şi dinşii raporturi de stimă reciprocă. Fantasia 

.ce transpiră în câte-va, din discursurile sale era 

"Ja dinsul numai intermitentă şi numai acolo unde
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ea este neapărată ; din contră, rațiunea, .rece în: 
cestiunile de finanţe, de administraţie, de orga-. 
nizaţie, este calitatea sa predomnitoare pretu- 
tindeni unde argumentaţia, strictă este de rigoare.. 
Fireşte, nu putem cere ca o natură militantă ca, 
a lui să păstreze intactă acea obiectivitate de 
care se vorbeşte în cărţi şi care nu există mai. 
nici de cum în ştiinţele sociologice. Barbu Ka- 
targiu era o natură pasionată, căci, precum zice: 
Mommsen 1), nu există genialitate fără, pasiurie. 
Dar aceasta nu era, pasiunea spiritelor ânguste,. 
acea, pismă r&utăcioasă care caută a nimici cu: 
or ce preţ pe ceice i se înpotrivesc ; ci pasiunea, 
artistului, acea schinteie electrică ce dă prima, com- 
moţiune aparatului nostru psychologic şi. înpru- 
mută cugetărilor şi simţimintelor noastre coloare Şi 
viaţă. Admirabila sa întocmire sufletească. şi edu- 
caţia, făcuseră dintr'însul nu numai un orator, ci Şi 
un bărbat de stat. Conservator convins şi luminat, 
el nu era ca Metternich şi Nesselrode dintre acei 
conservatori intransigenţi, cari r&mân staţionari 
pe când lumea merge înainte. Fără să înceteze: 
de a, fi consecinte, el făcea concesiuni liberale: 
timpului săi, şi fără să respingă, exigenţele le- 
gitime şi progresele reale ale timpului, - el voia; 
ca mişcarea, către viitor să, respecte bunurile: 

') Romische Geschichte, III. 462, 

P
I
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“trecutului. Când Europa ne impuse Convenţia, 

el o priimi cu toate disposiţiile ei, din cari voia 

să tacă baza desvoltării noastre ulterioare. El 

nu era vrăjmaşul reformelor moderate, înțelepte, 

ioportune ; dar era adversarul neinpăcat al or 

«cărei innovaţiuni intempestive, desultorii, violente, 

căci ştia că, poporul ce irece nepregătit de la o 

stare politică primitivă la o libertate garantată 

numai pe hârtie, este osîndit a cădea mai cu- 

rând sau mai târzii într'o tiranie sigură, şi, 

precum. zice o maximă vechie franceză, par re- 

:Quierre de trop grande franchise et liberies chet- 

on en trop grand servage.!) Legalitatea şi ordi- 

nea erai idolii săi. Libertatea presei chiar, în- 

tun timp când guvernul representativ era la 

noi încă în faşă, fusese sub ministeriul săi cu 

mult mai reală de cât sub alte ministerii pre- 

'tinse liberale, şi este ştiut că el a revocat or: 

donanţa, contra presei promulgată sub Cabinetul 

d-lui N. Cretzulescu la 4 Octombre 1859. Ca 

ministru, el nu se conducea de teoriile coprinse 

în cărţile streine, ci de situaţia reală şi de tre- 

buinţele simţite ale ţării sale. De aceea el nu 

introducea nici o reformă pe baza unor articule 

de ziare, ai căror redactori voiaii să ajungă de 

>) Alexis de Tocqueville, L/ancien regime et la Râvolu- 

„tion, pag. 212.
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o dată la drepturile omului abstract. Afară de 

cestiunea, rurală, unde s'a înpotrivit pînă în ul- 

timul moment al vieţii sale, pretutindeni el se 

arătă conciliant, gata, a sacrifica trebuinţelor tim- 

pului, neţinend seamă de strigătele descreierate 

ale demagogilor. Şi de vom examina mai de 

aproape modul săii de a argumenta contra legii 

agrarie aşa cum o propunea d. M. Cogălniceanu 

şi amicii săi, poate că nu vom găsi nici chiar 

azi cu totul absurdă ideea lui Katargiu. Prole- 

tariatul agricol nu exista pe atunci şi înprejurarea, 

că, din 356.000 de familii agricole, 87.000, adică 

a patra parte din totalul populaţiei rurale era 

compusă din proprietari mici numiţi mognenil), 

dovedeşte că România nu se afla în aceea-şi si- 

tuaţie ca Prusia după bătălia de la lena. Faptul 

este că înproprietărirea riu fusese cerută nici 

trebuinţa ei simțită, de majoritatea ţăranilor. Cum 

că lucrul este aşa s'a văzut din înprejurarea că 

mulți ţărani "şi aii vendut moşiile dobândite prin 

legea, rurală, şi acest exemplu s'ar fi întins pe o 

scară cu mult mai vastă, dacă guvernul n'ar fi 

făcut în urmă o lege de inalienabilitate. Este uşor 

să decretezi într'o bună dimineaţă libertatea şi 

înproprietărirea a, două milioane de locuitori; greu- 

1) B. K. (Barbu Katargiu) Incă câte-va idei asupra pro- 

prielăţii în Principatele-Unite. 1860, p. 5.
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tatea, este să formezi un popor capabil de a le 

merita şi apăra. Precum zice marele Gothe, nu- 

mai acela îşi merită libertatea şi viaţa care ştie 

să le cucerească zi cu zi!). Mai pre sus de toate 

țăranul simţea nevoie de o administraţie onestă, 

vis care nu sa realizat pînă astă-zi şi dea 

cărui înplinire el este acum mai departe de cât 

or când. 

De altmintrelea B. Katargiu priimea înpro- 

prietărirea țăranilor pe moşiile mănăstireştă şi 

pe ale Statului, ca primă încercare. Ca să ne 

convingem de aceasta, e destul să reproducem 

câte-va pasagii din scrierea lui asupra proprie- 

tăţii. Iată ce citim într'insa: 

„Proprietăţile mănăstireşti şi prin urmare semi- 

publice fiind în număr de 1205 din 3611 pro- 

prietăţi mari, fără a vorbi de domeniile proprii 

ale Statului, toată populaţia agricolă a României 

î) Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 

Das ist der Weisheit letzter Schluss : 

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 

Der tăglich sie erobern muss. 

(Faust, Partea II-3) 

In acela-'şi sens se exprimă Blintschli (La politique, p, 

385): „„Adev&ratul liberal nu are incredere în libertăţile 

„ootroyatei““. El se încrede numai în libertatea înnăscută. 

şi dobândită prin muncă şi strădanie. El simte că libertatea 

creşte cu educaţia şi exerciţiui, şi că işi are gradele ei le- 

gitime“,
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ar putea, găsi loc numai pe aceste proprietăți 
publice. 

„Guvernul să încerce a pune la, disposiţia, tu- 
tulor țăranilor părţi de pământ cu preţuri cu- 
viincioase. Şi pentru ce oare n'ar face-o cu cu- 
ragiii în calitatea sa de epitrop al bunurilor ecle- 
siastice, de vreme ce se pretinde că această ope- 
raţie ar fi cu totul în avantagiul proprietăţii ? 
Iar dacă nu ar putea ajunge aceste bunuri semi- 
publice, guvernul să 'şi creeze un capital însemnat; 
din fondurile Casei Centrale sai dintr'un înprumut 
şi să se înfăţişeze pe urmă cu punga plină la 
licitaţiile publice, unde atâtea, proprietăţi private 
se vend din nenorocire pe nimic spre ruinarea 
posesorilor lor ; să facă chiar un apel la toţi pro- 
prietarii cari ar voi să vânză sati proprietăţi în- 
tregi sau părţi dinti'însele, şi "i făgăduim că nu 
va, avea mare nevoie de a găsi să facă, asemenea 
cumpărări. 

„Pămenturile cumpărate, înpărţite în urmă şi 
puse la disposiţia ţăranilor, fie chiar cu preţuri 
moderate, ar aduce guvernului, osebit de rezul- 
tatele sociale şi poliţice cari se speră a se do- 
bândi, făcend pe ţărani proprietari —, ar aduce, zi- 
cem, guvernului încă şi foloase materiale, şi prin 
urmare ar crea un izvor noii şi neaşteptat de 
bogăţie pentru finanţele ţării noastre.
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„Din această operaţie ar rezulta una din aceste 

trei înprejurări : sai că proprietarii, v&zându-se 

ameninţaţi de a pierde pe toţi sătenii cari lo- 

cuesc şi cultivă pământurile lor, s'ar grăbi a urma 

exemplul guvernului, dând şi ei ţăranilor pământ 

pe proprietatea lor, saii ar cădea preţul chiriei 

pământului, saii în sfirşit ţăranul, preferind să 

continue a fi arendaş de cât a deveni proprietar, 

mar r&spunde la apelul guvernului şi ar dovedi 

ast-fel încă o dată şi în chipul cel mai învederat 

şi netăgăduit că presupunerea tutulor acelora, cari 

ai vorbit în favoarea, înbucătăţirii pămentului ş Şi 

în contra abuzurilor proprietarilor celor mari, este 

nulă şi fără temei.“ 1) ' 

„In cele din urmă să ne închipuim pentru un 

moment că toate aceste greutăţi s'ar putea în- 

lătura şi că înpărţeala s'ar putea face în chipul 

cel mai drept, cel mai cuviincios şi cu mulţu- 

mirea tutulor. Cat timp însă această înpărţire 

xa. rămânea ast-fel cum s'a făcut? Se va opri 

unul din aceşti noui proprietari de a vinde pă- 

mentul sii la altul, şi acesta de a 1 cumpăra 

de la acela precum şi de la un al doilea şi de 

la, un al treilea, şi prin ur mare de a deveni mare 

proprietar, pe când venzătorii ar rămânea iară-'şi 

1) Incă câ'e-va idei asupra proprietăţii în Principatele 

Unite, p. 25 sa.
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fără proprietate ? Şi cei zece copii al vre unuia 
din acești proprietari ce sar face? Şi toată po- 
pulaţia nouă, care numai după două generaţii ar 
ajunge să fie considerabilă, ce sar face ? Să în- 
parţă nemărginit părticica, strămoşilor săi sati să 
se supună, proprietarii cei mari, vechi şi noui, 

la a doua înpărţeală ? 

„Singurul mijloc de a tămădui acest neajuns 
ar fi introducerea majoratului. 1) Dar oare sar 
putea introduce la noi fără, pericul această lege 
nedreaptă, după părerea. noastră, neobicinuită în 
țara noastră, şi atât de contrarie năravurilor Şi 
datinelor noastre ?* 2) 

Şi concluzia, acestei broşuri remarcabile este 
următoarea : 

„Aceia cari Sai încercat a impune lumii ră- 
tăcirile lor n'a adus de cât răsturnări înspăi- 
mentătoare, n'aii lăsat de cât ruine şi mizerie 
generală în urmă-le...... Nu este dat omului a 
regula, arbitrariceşte, prin legile sale mărginite 
şi imperfecte, țesătura, atât de întinsă Şi atât de 
complicată a intereselor 'omenirii. 

„Singurul regulator al acestei nemărginite ma. 
şini este voința liberă, protejată de legi înțelepte 
contra arbitrariului şi a violenţei.“ 3) 

") Cerută acum şease ani de d.P.P. Carp. 
3) Incă câte-va cuvinte etc, p. 29. 
3 îbid. p. U.
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Deosebit de această broşură, Barbu Katargiu 

a mai publicat una în 1859 sub titlul Proprie- 

tatea în Principatele Moldo-române, unde tonul 

săii violent denotă încordarea, spiritelor din acea, 

epocă. In această broşură, vorbind de inimicii 

săi politici, el le aruncă această diatribă pro- 

fetică : „Activitatea, lor e mare şi mijloacele lor 

nenumărate ; ei se înbracă cu tot felul de vest- 

minte, se înpodobesc cu toate colorile ; în sfirşit, 

asemenea vechiului Proteiă, îi vedem că ni se 

arată sub feluri de forme, sub feluri de înfăţişări : 

aci ei ieaii poza măreaţă de apostoli ai dreptăţii 

şi ai libertăţii ; altă dată, sub un caracter mai 

smerit, vin să ne încredinţeze că ei sunt cei mai 

înfocaţi apărători ai proprietăţii... 

„A lor patrie e tot locul unde urlă anarchia, a 

; „lor lege e răscoala, credinţa lor minciuna, cugetul 

Pa e punga şi al lor frate Iuda“. 

VII. 

Ca, orator, Katargiu este improvizatorul prin 

escelenţă. Superioritatea lui asupra celor-l-alţi ora- 

tori români vine de acolo că el este iot-d'a-una 

în situaţiune. Multe discursuri bine pronunţate 

în parlamentul nostru se pot recita tot aşa de 

bine înt'un salon sai într'o Academie, fără ca
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pentru aceasta să pară mai slabe. Ale lui Ka- 
targiu nu sunt la locul lor e cât în momentul 
şi pentru publicul dinaintea căruia ai fost ros- 
tite. Poate că multe din ele par astă-zi neîngri- 
jite ; dar tocmai acest defect le ridica în ochii 
auditorilor şi le făcea naturale. Contimporanii r&- 
mâneaii surprinşi şi incântaţi înaintea acestei în- 
lesniri minunate, cu care el ataca fără pregătire 
cele mai anevoioase probleme de Stat. Discursu- 
rile lui Katargiu, de la cele mai frumoase pină 
la cele mai neînsemnate, sunt numai realitate Şi 
intuiţiune. Nici o digresiune cu scop de a 'Şi pune 
în relief ştiinţa, nică un abuz de erudiţiune nu 
vine să îngreuneze mersul repede Şi vii al argu- 
mentaţiei sale. Discursul se naşte în momentul 
desbaterii, întrun mod firesc şi fără nici o du- 
rere. Oratorul se ridică nu pentru ca să facă 
paradă de o erudiţiune intempestivă Şi inopor- 
tună, ci pentru ca să motiveze un vot saii să 
provoace o rezoluţiune. Fraza îi este indiferentă; 
ceea ce '] îngrijeşte mai pre sus de toate e nexul 
logic al ideilor. Dacă, perioadele sale sunt câte o 
dată perfecte, aceasta, este o întâmplare. In ge- 
neral, nici unul din discursurile sale nu trădează 
pe frazeologul preocupat de întocmirea, armonică 
a, propositiunilor sai pe pedantul câre preţu- 
eşte un argument după funţii de lumînări cari
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aii reclamat stilizarea lui. Katargiu nu compunea 

discursurile în tăcerea cabinetului, depărtând fa- 

milia din prejurul s&ă şi supuindu-'și gesturile 

de efect la controlul oglinzii. Nepăsător de fur- 

tunele ce va provoca, el vorbea de regulă din. 

bancă şi nu se urca pe tribună de cât numai 

atunci când solemnitatea momentului reclama 

aceasta, imperios 1). Temperamentul săi militant 

nui permitea să piarză timpul în exordii înde- 

lungate saii în preludii capțioase pentru câştiga- 

rea bunelor graţii ale auditoriului. Autoritatea, şi 

creditul său eraii destul de întemeiate, pentru ca să 

mai simţă, nevoia de a "și face reclame superflue; 

onestitatea, sa era, prea necontestată, pentru ca. 

să fie dator a asigura pe cei-ce '] ascultai des- 

pre sinceritatea, intenţiilor sale ; valoarea sa po- 

litică era în destul de recunoscută, pentru ca 

auditorii să “1 refuze o atenţiune, pe care atâţi 

inşi o solicită în deşert. De aceea el intră de la 

început în inima cestiunii, fără introduceri obo- 

sitoare şi fără proemii netrebuincioase. Vocea sa 

sonoră şi puternică în cursul vorbirii, se cobora 

Ja început la, nişte note surde, mai-mai confuze, 

3 Discursuri, p. 395, el zice: aŞtiţi că am obiceiul de a 

mă sui foarte rar la această tribună. In acest moment însă 

am simţit trebuinţa mai mult de cât or cândde a me aşeza 

în faţa națiunii.»
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asemenea acelor murmure năbuşite din atmosferă 

ce prevestesc furtuna. Puțin câte puţin licăreau 

schinteile elocinței, acordurile deveneaii din ce în 
ce mai pline, ideile şi simţimintele se ridicati la, 

diapasonul ce convenea naturei sale pasionate, 

ochii s&i străluceai de o flacără neobicinuită, ges- 

turile sale luai o fisionomie din ce în ce mai 

impetuoasă, şi, în mijlocul tăcerii generale, unele 

din accentele lui produceaii efectele trăsnetului. 
Vocea lui nu avea, acea, mlădiere elegantă nici 

acel timbru teatral, care face farmecul dicţiunii 
d-lui Nicolae Ionescu ; ea nu seducea, se impu- 

nea ; nu ştia să se moduleze cu aceea graţie 
mai-mai feminină ce admirăm la unii din ora- 
torii noştri; ea era numai energie şi autoritate; 

plecând de la notele cele mai de jos, ea se înălța, 

necontenit pînă la accentele cele mai ridicate şi 
vibraţiunile ei singulare se comunicaii fără greu- 
tate în inimele auditorilor, Da, Katargiu datora, 
o mare parte din succesele sale acelei voci p&- 
trunzătoare şi sonore, care străbătea pînă în 
colţurile cele mai înfundate ale Adunării şi um- 
plea uşor urechile auditorilor; acelor accente 

mândre, mai-mai arogante, dar cu toate acestea, 

pline de urbanitate, cari daii aaversarilor săi dis- 

fideri fără, răspuns ; acelor gesturi violente cari 

cu cât erai mai nepreditate, cu atât comunicatii
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mai multă viaţă gândirilor şi simţimintelor lui. 
Un asemenea om cu asemenea, calități nu putea 

să nu producă entusiasmul cel mai adevărat chiar 

în inimele celor ce nu înpărtăşeau modul lui de 

a vedea în politică. Trebue însă să recunoaştem 

că era în atmosfera noastră politică de atunci 

ceva, care predispunea pentru entusiasm şi că 

representanţii naţiunii între cari figura alături cu 

frații Goleşti, Brătienii şi C. A. Rosetti, Princi- 

pele Ştirbei, Principele Bibescu, Principele Brân- 

coveanu şi alte notabilităţi ale ţării, erai capa- 

bili de a se ridica în sfera intereselor publice, 

de a uita pe ale lor proprii, ba chiar de a le 

jertfi, de îndată ce ele veneaii în coliziune cu 

interesele generale. Pe atunci nu se cunoşteau 

încă expresiile de „cumulard“ şi „gheşeftar“, cari 

ai înbogăţit în anii din urmă vocabularul nostru 

politie. Cât suntem de departe de acele timpuri 

sub puntul de vedere al entusiasmului şi al des- 

interesării ! Astă-zi representanţii poporului sunt 

oameni de treburi şi trebşoare, membri în con- 

siliile de administraţie ale deosebitelor aşeză- 

minte puse sub ferula guvernului, cumularzi fără 

credinţe 1) şi fără principii, cel mai mulţi roşi de 

') Românul din 1859 Febr. 17, p. 79, acuză pe conserva- 

tori că ai câte două funcţii, iar lui B. Katargiu îi impută 

că este Ministru de Finanţe şi Vice-Preşedinte al Adunării.
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lepra materialismului politic, închinători ai viţe- 

lului de aur, cari, când se umflă ca munții, 

nasc, precum zice poetul, un şoarece de ris. Pen- 

tru ca să conducă cine-va nişte Adunări compuse 
din indivizi fără principii, nu are nevoie de multă 

capacitate : lipsa de moralitate politică este de 

ajuns. Or cât am fi însă de severi către regimul 

vechilor boieri, nu putem tăgădui celor mai mulţi 

dintr'înşii patriotismul, desinteresarea şi mânaria 

caracterului. Chiar în vremea Obşteştii Adunări, 

sub Alexandru Ghica, se găsea deputaţi dintre 

boieri cari apostrofau pe miniştri sau înfierati 

purtarea lor cu expresiile cele mai energice. Aşa 

vestitul Iancu Filipescu striga către un ministru 

în plină şedinţă : „ar trebui să te sugrume cine- 

va cu cordonul roșu ce “ţi a atirnat Rusia de 

gât !“ 1) Astă-zi parlamentarismul a tăiat nervii 

elocinţei noastre şi oratorii actuali se mulţumesc 

cu invective de bon ton. 

De la 1834, adică de când s'au arătat primele 

începuturi de viață parlamentară la noi, pină 

astă-zi, nimeni între Români n'a fost înzestrat 

întrun grad mai înalt de cât B. Katargiu cu 

darul de a mişca inimele prin vorbă: nici A. Panu, 

Nu ştia redactorul acelui ziar că vor veni timpuri când 5 

slujbe vor fi terminul de mijloc al favoriţilor guvernului. 

") Vaillant, La Romanie, II, 392.
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care mai mult recita discursurile sale de cât le: 

improviza; nică d-nu 1. Brătianu ale cărui dis- 

cursuri, pe lângă o limbă puţin românească, 

acuză lipsa de coherenţă şi de nex logic în idei ; 

nici d. M. Cogălniceanu, care adesea, pare prolix 

şi câte o dată pedant, cu toate mișcările sale 

de o elocință grandioasă ; nici d. Nicolae Ionescu, 

a cărui frază admirabil ţesută şi dicţiune mă- 

iastră nu duc tot-d'a-una la o concluzie inevi- 

tabilă ; nici &. Costaforu, care cu tot spiritul şi 

verva, sa, nesecată, remânea tot advocat, de şi 

causeur charmant ; nici V. Boerescu, care avea 

multă volubilitate în vorbire, dar puţini nervi 

şi muşchi; nici atâţi corifei ai tribunei noastre, 

cari fac un contrast isbitor cu mulţimea afonă 

saii gălăgioasă, din parlamentul nostru. Deosebit 

de frază şi argumentaţie, acţiunea lui B. Katar- 

giu avea în sine ceva din acţiunea lui Mirabeau, 

precum judecă unul din cei mai de aproape şi 

mai inteligenţi cunoscători ai lui 1). Era destul 

să ceară el cuvântul, pentru ca, în mijlocul şedinţei 

celei mai sgomotoase, liniştea, să, se restabilească. 

Când B. Katargiu se suia la tribună şi 'şi arunca 

privirea, sa. profundă, peste bancele deputrţilor, o 

tăcere religioasă domnea în Adunare; când îşi 

aducea mâna prin păr spre a "1 grămădi către 

1) D-nu George Linche în scrisoarea sa către d-na Katargiu.
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părţile temporale; când, cu o dexteritate surprin-- 

z&toare, mânuia monoclul, care îi.da o înfăţişare: 

singulară ; când ochii săi plini de foc începeaii. 

a scăpăra schintei şi a fascina privirile audito-- 

rilor, sai când, luând un aer mai insolent, îşi în- 

figea mâna în umărul vestei şi arăta Adunării 

numai profilul figurei sale demoniace, un fior p&- 

trundea, pe deputaţi. Din acest moment el deve.-. 

nea despotul tribunei; o intrerupere imprudentă; 

sau chiar bine pusă din partea unui adversar, 

departe de a/'l desconcentra şi de a/'l face să 'şă: 

piarză equilibrul, era un noi nutriment pentru. 

verva sa nesecată ; pieptul săi se dilata, talia 

sa mică, văzută, prin lentila elocinţei, lua nişte 

proporţii uriaşe, iar vocea lui puternică ar fi fost. 

în stare să disfidă or ce furtună parlamentară. 

Atunci el nu mai era omul ce priveai cu câte-va 

minute mai "nainte. Era o adevărată transfigu- 

rațiune. Când se afla, în oposiţie, atacurile sale: 

contra, guvernului, din ce în ce mai aspre, mai 

violente, năpustirile sale din ce în ce mai im- 

petuoase, amuţeaui pe îitularii departamentelor 

sau îi țintuiai pe banca ministerială. Ca, Hector: 

ce respingea pe Achei pină la corăbiile lor şi cerea, 

facle să le aprinză spre a le tăia or ce retragere, 

Katargiu nu se mulțumea să învingă pe adver- 

sarul s&ii, ci trăgea înprejurul lui un sistem de:
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-circumvalaţiuni, care îl sileaii să se dea prins. 

“Temperamentul săi nervos şi hotărit nu ] lăsau 

să se oprească la jum&tatea drumului sai la 

-câţi-va, paşi de ţinta străduinţelor lui. 

Majoritatea pe care Katargiu o conduse de la 

1859 mai-mai fără întrerupere pînă în momentul 

morții sale, i se supunea nu numai din convingere, 

-ci şi în mod automatic, după accesele acestui ma- 

niac, dinaintea căruia, trebuia să se plece or ce 

voință, să se sfărime or ce teorie. Ca membru 

al oposiţiei, el ştia să grupeze înprejurul lui 

deosebitele fracțiuni nemulțumite şi să însemneze 

“de mai ?nainte fie-căruia, postul ce trebuia să a- 

pere şi puntul ce trebuia să atace. Pe când alţii 

executau părţile mai uşoare ale planului de cam- 

panie, el păstra pentru sine locul cel mai pri- 

mejdios, dar în acela-'şi timp şi cel mai onora- 

bil. O dată lupta începută, el se năpustea asupra 

celui mai dibaciii din generalii armatei vrăjmaşe, 

îl da tot felul de lovituri, îl apuca la strins şi 

nu “i da drumul din cleştele mâinilor sale de cât 

după ce !] sleia, de putere şi de viaţă. Numai acei 

ce Vaii văzut la această probă pot povesti cu 

competență, şi descrie cu fidelitate rolul lui B. 

Katargiu în aceste lupte de giganți. 

Citind astă-zi discursurile lui B. Katargiu, după 

un interval de 24 de ani şi mai bine, nu mai
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simţim. nimic din acei fiori ce coprindeaii pe con-- 

timporanii lui. Acea ardoare militantă, acel su- 

flet care le străbătea, acea, viaţă extraordinară, 

ce le comunica, vocea şi gestul lui, sunt moarte: 

pentru noi. Ca o amforă plină de o licoare di- 

vină, dar descoperită de incuria, sati imprudenţa, 

oamenilor, ele ai pierdut acel parfum de am- 

brozie, care le făcea, vrednice de masa zeilor. In 

multe privinţe oratorul se aseamănă cu un actor; 

ca şi acestuia din urmă, lui nu 1% este dat a 

trece întreg la posteritate ; cea, mai bună, parte 

din el se pierde, fără ca naraţiunile celor ce Vaii 

gustat să fie în stare a înlocui sensaţiunea ochiu- 

lui şi urechii, aceste dou părţi paradisiace prin 

cari omul intră în regiunile artei dramatice şi 

ale elocinţei. Un Quintus Roscius, un Talma, un 

Kean erati sublimă pe scena ridicată pentru dinşii ; 

coboriţi în rîndurile oamenilor, ei nu mai ai 

nimic din ceea, ce "i făcea aşa de mari înaintea 

noastră. Cel ce aleargă la notele stenografului 

ca să judece valoarea şi efectul unui discurs, 

merge ca. Menippos în Iad să judece frumuseţea 

Elenei şi a lui Narcis după oasele informe ce 

zăceau într'un colţ al Tartarului. Nişte petale 

veştejite şi descolorate nu pot ţinea locul acelor 

flori, ale căror feţe de altă dată ne desfătaii pri- 

virile şi al căror miros ne umplea simţurile de:
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-o desmierdare cerească. Stenograful omoară pe 

adevăratul orator ; iată de ce oratorul trebue să 

-dissuadeze, ba chiar să înpiedice pe cei ce vorsă 

apuce vorbele lui. Ambiţiunea de a, se vedea re- 

produşi trebue lăsată pe seama acelor negustori 

-de vorbe, pentru cari reclama este totul. Ade- 

vă&rata elocinţă stă în viaţa discursului, nu în 

cuvintele moarte trecute în corpul Monitorului 

Oficial. 

Ce fel? Din atâtea, comori nepreţuite ce formaii 

apanagiul acestei naturi extraordinare, nu va re- 

mânea nică o urmă, care să pună pe urmaşi pe 

cale de a, ghici măcar o parte dintr'o zestre aşa 

de bogată ? 

Ei bine! pentru Barbu Katargiu va r&mânea 

gloria de a fi pînă acum cel d'ântâii orator 

român 1) şi atâta e destul pentru un suflet ne- 

săţios de slavă ca al lui. Va remânea de la, dinsul 

mult timp amintirea unui caracter statornic în 

principii, nestrămutat în voinţă, neclintit în ho- 

tărire, nesfios de moartea ce însu-'şi își pregătea ; 

va, remânea, amintirea transmisă din tată în fiii 

de către cei ce Lai cunoscut personal că era 

un amic devotat, un camarad afabil, plin de pre- 

1) In şedinţa de la 9 Februarie 1863, d. M. Cogălniceanu, 

zise : „Barbu Katargiu, ace! bărbat pe care] plânge această 

“tribună, căci a pierdut pe cel d'ântâiii orator al ei.“
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venienţă şi gata a sări în ajutorul prietinilor ; 

mai pre sus de toate însă el era un mare ce- 

tăţean, patriot, integru, incoruptibil, indiferent 

pentru popularitatea de uliţă şi nesimţitor în fața, 

însinuărilor Curţii. Numal amorul de ţară “i a 

putut dicta acea apophthegmă celebră, care for- 

mează deviza, sa, politică şi pe care atâţă pigmei au 

repeţit'o după dînsul fără căldură şi fără adevăr : 

„Totul pentru țară, nimic pentru noi !“ In sfirşit 

vor remânea de la dinsul câte-va discursuri mai 

bine păstrate, cari, de şi lipsite de acţiunea lui 

fenomenală, vor putea da o idee slabă de acea 

elocinţă grandioasă, plină de imagini măreţe şi 

de gândiri înalte. Că unii sai alţii nu vor aproba 

acele cugetări, ce ne pasă ? Arta în înţelesul ei 

cel mai ideal nu are a face cu preferințele po- 

litice ale cutărui sau cutărui individ ; ea planează, - 

peste gusturile noastre şi priveşte cu o maiestate 

neturburată dincolo de slăbiciuniie noastre lu- 

meşti. De la moartea lui Katargiu, nu s'a pro- 

nunțat în sala Parlamentului nostru un discurs 

care să fie în stare a ţinea pept cu următorul 

fragment dintr'un discurs al lui: 

„Să întrebăm pe meseriaşii de tot felul de in- 

dustrii şi pe comercianţi în genere—, să “i în- 

trebăm unde şi când staii mai bine în trebile 

lor ? Când trăiesc într'un Stat unde se află averi
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acumulate şi în niște vremuri de linişte, de în- 

credere şi de mulţumire, în cât acele averi să 

ceară a se schimba cât mai mult şi mai des în 

lucru, marfă, lux, baluri, mese şi desfătări—, 

saii când vieţuesc într'o societate săracă, în nişte 

vremuri de temere şi de neîncredere, când cei 

cu avere nici cumpără, nici clădesc, nică se des- 

fătează, ci din contră fie-care îşi încuie averea 

cu mai multe lacăte, când bogatul—, cu alte 

cuvinte—, îşi păstrează marfa sa, aurul saii ar- 

gintul, şi când meseriaşul şi neguţătorul e silit 

şi el a 'şi păstra pe seamă-şi lucrul sai marfa, 

lui, când, în sfirşit, acel schimb de trebuințe şi 

de servicii reciproce, acea circulaţie de averi sub 

felurite forme ce alimentează viaţa societăţilor 

încetează saii se mărgineşte ? Să "i întrebăm pe 

aceşti industriași şi comercianţi ; si ne vor spune 

acest secret în două cuvinte mai bine de cât 

volume întregi de disertaţii. 

„Şi de ce să ne ducem mai departe? Viaţa, 

Bucureştilor e aci. Să o întrebăm pe ea când se 

simţea mai bine. Anii trecuţi, când averile creş- 

teaii şi circulaii cu înlesnire, sai de vr'o trei ani 

încoace !), de când înprejurările vremii ai mic- 

şorat averile, aii insuflat neodihnă, prin urmare 

aii înpuţinat cheltuelile, aii stăvilit circulaţia, au 

năbuşit creditul ? R&spunsul lor ne va face să 

3 Acest discurs a fost ţinut în 1860.
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pricepem la ce slujeşte bogatul, la ce servesc 

averile păstrate şi grămădite. Răspunsul lor ne 

va arăta că marile capitaluri sunt în societate 

ceea, ce riurile, gârlele, lacurile, mările sunt în 

natură. Ele .se înprăştie ca aburii apelor în rouă 

şi ploaie, şi merg de fructifică pînă la cele mai 

de pe urmă părticele ale societăţii, așa precum 

roua şi ploaia fructifică toată faţa. pământului 

pe. care o adapă şi r&coresc. 

„Cei ce cred din potrivă, . cei ce tăgăduesc . 

aceste adevăruri netăgăduite, neschimbate, veci- 

nice, comit o.eroare născută dintr'altă, eroare. 

„In adevăr, toţi aceia ce nu sai gândit mai 

adânc la, misterioasa chiemare a, omenirii, se preo- 

cupă mai mult. de individ de cât de totul. &. 

Acestia, ieait pe individ drept o fiinţă. desăvirşită, | 

pe când el este numai un mădular, o mică păr- 

ticică din acest corp colectiv. Dumnezeii, Iehova, 

Buda, Natura —, numiţi. “1 cum. îl veţi ; numi—,, 

Creatorul omului în sfirşit saii mai bine zicend 

al totului văzut şi nevăzut, creând pe om nu 

pentru el însu- 'Şi ci pentru societatea în care el 

îl destina, să irăiască, a aflat, de trebuinţă, în a 

sa tainică şi nemărginită înţelepciune, de a crea 

oameni-capete cari să gândească, oameni-braţe 

cari să lucreze, oameni-picioare cari să alerge etc... 

şi cu. acestea să, alcătuiască, acea piramidă umană, 

a cărei bază începe de Ja, cel de pe urmă munci- 
8
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tor şi al cărei virf e format din acele genii ce 

o luminează ca nişte fare si par că se înalţă pină 

la Dumnezeire, ca să, se stătuiască cu dinsa. De n'ar 

fi aşa, vă întreb de ce acea osebire între capa- 

cităţile individuale? de ce acea varietate de aptitu- 

dini, pe care n'o întelnim la nici unele din cele- 

l-alte vieţuitoare ? 

„LX bine ! adevărul aşa este, şi el ni se arată mai 

ales in acea țesătură de trebuinţe şi de capacităţi 

felurite, cari se leagă aşa, de strîns între ele. 

„Puterea, dibăcia, agerimea, trupească, agerimea 

intelectuală, geniul invenţiei, geniul perfecţiei, toate 

se leagă, înpreună şi fie-care din ele se sprijine 

şi sprijineşte pe cea-l-altă, şi din toate acestea 

se naşte progresul, averea, bogăţia, cauza şi efec- 

tul, alfa şi omega al tutulor strădaniilor omu- 

lui. Rolul averii nu este mai mic de cât al celor- 

lalte capacităţi ; nu ; căci, fără ea, cine ar răs- 

plăti pe cel ce 'şi dărap&nă puterile trupului prin- 

tr'o muncă ostenitoare, pe cel ce'şi consumă viaţa, 

în chibzuiri adânci, în descoperiri şi invenţii în- 

alte şi atât de folositoare omenirii ? Cine ar r&s- 

plăti, zic, pe cel depe urmă muncitor şi pe cel 

mai mare inventator ? 

„Să încetăm dar de a huli pe bogaţi, şi mai cu 

seamă de a tângui, cu cuvânt şi fără cuvânt, cla- 

sele de jos ale societăţii. Cu aceasta nu faceni 

de cât, a le descuraja şi a le înr&utăţi. Insuflând le-
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nea, invidia, nu dăm oamenilor—, fiți încredin- 

țaţi—, mijloace noui şi bune de' bogăţie şi de feri- 

cire ; din contră, le pregătim mizeria şi ticăloşia. 

„Familia omenească se află de veci în luptă 

cu natura. Greutățile vieţei sale, sporite din ce 

în ce mai mult de trebuinţele noui ale civiliza- 

ţiei, o silesc a căuta să smulgă din zi în zi mai 

multe mijloace noui de existenţă din adâncurile 

misterioase. în cari ele stai ascunse. Dar în această 

campanie, ca în aceea a unei adevărate oştiri, 

nu putem cere ca toţi să fie biruitori, toţi no- 

rociți, toţi mari, şi ca nimeni să nu cază, pe câm- 

pul de r&sboiit saii să nu rămâie în urmă. Şi oare, 

când într'o adevărată oştire am vedea pe un sol- 

dat obosit, legănându-se şi căzend pe marginea, 

drumului, îndrăzni-vom ai zice: „bine faci, ne- 

„norocite frate ; rămâi, culcă-te, odihneşte-te; nu 

„Merge mai “nainte, nu te mai supune datoriei 

„ce “ţi-a impus o soartă aspră şi nedreaptă, nu 

„mai asculta glasul comandirului tăi; el te în- 

„şeală, el te năpăstuieşte ; vezi: el e călare 
„Si tu pe jos?“ Intreb pe un om ce se respectă 

îndrăzni-va să ţie un asemenea, limbagiii la 0 ase- 
menea înprejurare ? Nu, negreşit. Ei gândesc că, 

din contră, el ar mângâia, ar încuraja, pe acel sol- 

dat descurajat, zicendu-" : „Curaj, voinice ; destinul 

„ţi a impus o soartă grea ; dar poate că colo, cu 

„Câți-va pași mai "nainte, el “ţi a insemnat un loc
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„de răsplată ; răbdare, curaj; n'asculta, poveţile . 

„viclene ale. invidiei şi. mânăriei; cariera. e des- 
„Chisă, pentru toți; cel. ce vine ;mai de departe. 

„va avea maj. mult. merit, de-va, şti să ajungă !“ 

„lată limbagiul -ce toţi trebue să “ţinem către 

fie-care din fraţii noştri de .mai jos. 

„Intr'un Stat, unde libertatea. cuvenită, drep- 

tatea, şi securitatea sunt garantate fie-căruia, fie- | 

care . poate fi încredinţai că va, ajunge acolo unde. 

el merită ; iar dacă vre-unul, persecutat de soartă, 

va rămânea înapol, el ar fi o escepţie, şi escep- 

ţiile. nu ne dai, drept să schimbăm cursul firesc 

al lucrurilor... 

„Dacă, din. contră, am. cere ca tou să fe capi, - 
toţi. să, poruncească şi nimeni. să nu se. supuie,. 

ce ar deveni. acea societate, ce. ar deveni: acea 

omenire compusă din mii de capete, toate gân- 

dindu-se, toate născocind, toate poruncind, „fără, 

a șe. afla, un mădular care. să asculte. şi să exe- 

cute ? Sai dacă am voi să zărobim or. ce cap, 

să coborîm or ce societate, ce s'ar alege de acea 

adunătură de mădulare fără gândire, fără cârmă, 

fără direcţie, fără, răsplătire ? Atunci acea pira- 

midă, „umană, de care am vorbit, ar fi pe loc răs- 

tarnață, șar afla cu „baza, în sus şi cu vârful în 

jos şi. un minut n'ar mai putea sta, în equilibru !*
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Şedinţa de la 21 Februarie 1859. 
(Monitorul oficial al Ţării Româneşti, 1859, Martie 14, p. 93) 

D. V. Boerescu, interpelând pe Ministrul Finanţelor, îl 
întreabă ce măsuri a luat guvernul ca să previe criza co- 
mercială, şi, nepriimind din partei un răspuns mulţumitor, 
adresează Camerii un discurs prin care arată că cestiunea 
este mai gravă şi mai urgentă de cât îşi poate închipui cine- 
va. Suindu-se la isvorul răului, d-sa desvoltă cauzele cari ait 
concurat ia aducerea acestei crize; demonstră urmările fa- 
tale ce ar putea să aibă pentru ţară, de nu se vor lua mă- 
suri preventive, aducând exemplul şi al altor state europene; 
emite oare-cari generalităţi asupra mijloacelor de a combate 
răul şi se pronunţă pentru acela de a face Statul un impru- 
mut şi de a reinvia creditul, baza comerţului modern, prin. 
intervenţia sa morală şi pecuniară, in favoarea comercianților. 

Barbu Katargiu, ministrul Finanţelor 1), răspunde 
că luarea unor asemenea măsuri cere mai pre sus 

de toate o gândire matură, ca să se înlăture or 
ce uşurinţă în tractarea unor interese de un or- 
din aşa, de înalt. O lucrare de felul acesta, nu se 

1) A doua zi după alegerea lui Cuza la 24 Ianuarie 1S59, Ministeriul s'a 
compus ast-fel pentru Muntenia: Nicolae Golescu, interne; Barbu Katargiu, 
finanța ; general Barbu Vlădoianu, răsboiă ; 1. C. Cantacuzino, Culte Şi in- 
strucţie; Grigore Filipescu, control; Dumitru Brătianu, externe, Vezi Monitorul 
oficia! al Ţerii Rom. 1859, Ianuarie 26.
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poate face dinti'o zi intr'alta. Ministeriul a făcut 

din parte-i tot ce trebuia. Comercianţii ai şi dat 

petiție la Domn, iar Măria Sa a înaintat'o Mi- 

nistrului respectiv cu apostil. Ministeriul va face 

tot ce % va sta prin putinţă pentru punerea cât 

mai grabnică în aplicare a măsurilor ce se vor 

hotări a se lua. In discursul d-sale, d-sa desvoltă 

de asemenea, cauzele crizei ce amenință comer- 

ţul, intre cari pune şi neîncrederea, ce fireşte 

inspiră particularilor şi comercianților nestabili- 

tatea, lucrurilor şi îndoinţa în fața, necunoscutului. 

Principele 6. Ştirbei interpelează pe miniştri dacă le- 

gile vechi există şi dacă în adevăr Regumentul Organic s'a 

desfiinţat. 

Barbu Katargiu, după ce se consultă cu doi din 

colegii sei. Domnilor! Ministeriul, fiind venit prin 

Convenţie şi în Convenţie zicându-se cu des- 

luşire că legile în fiinţă aii a se păzi în toată 

intregimea, lor, apoi fireşte că profesia de credință 

a, Ministeriului nu poate fi alta de cât paza Con- 

venţiei şi respectarea legilor. Cât pentru, ceea ce 

se atinge de profesia mea de credinţă personală şi 

morală, ea este progresul mărginit în cercul. în- 

țelepciunii, legalitatea în toate, dreptatea pentru 

toți. Aceasta e profesia mea de credință.
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Şedinţa de la 26 Februarie 1859 

(Monitorul ofic. 1859, Martie 12, p. 97) 

D. Ministru al Trebilor din afară, Dumitru Brătianu, cite- 
şte, în numele d-lui Preşedinte al Consiliului Administrativ, 
următorul mesagii al Măriei Sale Principele Alexandru Ioan 
], cu data din 21 Februarie: 

Domnilor Deputaţi! 

«Convenţia din 4; August hotăreşte la art, 46 că Moldo-Ro- 
mânii vor fi toţi de o potrivă înaintea, dajdiei. Aplicarea a- 
cestei disposiţii va fi una din cele d'ântâiu îngrijiri ale Gu- 
vernului Meu. Ei am găsit însă starea finanţiară foarte gravă, 
Pe de o parte este un deficit însemnător, care, mai curând 
saii mai târziu, trebue acoperit; iar, pe de alta, în înpreju- 
rările de faţă, Guvernul trebue să aibă la disposiţia sa mij- 
loace spre a face faţă la neprevăzutele cheltuieli. De aceea, 
rezimându-M& pe patrioticul concurs al Adunării, vă supun, 
prin acest mesagiii al Mei, votarea unui credit de opt mi- 
lioane lei, remânend ca, în urmă, Ministrul Mei secretar de 
Stat la departamentul finanţelor să înfățişeze o legiuire pri- 
vitoare la modul acoperirii acestui credit, şi, la timpul cu- 
venit, şi socoteală lămurită despre întrebuinţarea lui. Dum- 
nezeit să bine-cuvinteze lucrările Adunării. Domnul să pro- 
tege Principatele-Unite. 

Alexandru Ioan. 

Contra-semnaţi: [. A.Filipescu, N. Golescu, D. Brătianu, 

B. Katargiu, Gr. Filipescu, B. Vlădoianu. 

Se deschide discusiunea asupra urgenţei. 

Barbu Katargiu, Ministrul Finanţelor, cere cuvân- 
tul asupra urgenţei şi zice că Principele Moldo- 
României, venind în România, a văzut; neapărat 
ceea ce trebue să lucreze, a socotit că "i trebue
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material spre a lucra, care material este capita- 

lul. Apoi, văzend: că fondurile din casele publice 

nu pot satisface de cât oare cari cheltuieli obi- 

cinuite, a socotit de neap&rală trebuinţă, pentru 

înprejurările de astă-zi, de a 'şi procura alt ca- 

pital. Acest capital se va cheltui ast-fel cum se 

va socoti mai de cuviinţă de către guvern şi se 

va, da. socoteală de întrebuințarea sa. Aceasta este 

de urgenţă. Acum Adunarea, are să delibereze şi 

să hotărască. 

După oare-care desbatere, urgenţa se priimeşte şi se de- 

cide ca discusiunea asupra să se continue a doua zi. 

Şedinţa de la 27 Februarie 1859 
(Monitor ofic. 1859, Martie 16, p. 105) 

Biuroul anunţă că ordinea zilei este asupra mesagiului 

Domnitorului, ce se comunicase Adunării în şedinţa trecută. 

D. Barbu Bellu se abţine de a vota pentru mesagii, din 

causa, formei nelegale, sub care s'a presentat Camerii pro- 

punerea de vot coprinsă în acel mesagiii. D-sa sprijineşte 

această aserţiune pe formele constituţionale, după cari Dom- 

nitorul, ca persoană inviolabilă, nu poate cere da drep- 

tul de la Cameră un credit pe seama Statului, ci trebuia 

ca această cerere să se facă de Miniştri, cari singuri sunt 

responsabili... Al doilea, nu poate vota orbeşte. pe respon- 

sabilitatea Domnului, un credit al cărui scop nu "1 înţelege, 

căci la toate intrebările- ce a făcut Ministeriului, în această 

privință, Ministeriul a răspuns categoric că nu poate da nici 

o ştiinţă. ă
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B, Katargiu, Ministrul Finanţelor. Domnilor, am 
avut cinstea a ar&ta şi ieri cinstitei Adunări, că, 

în adevăr, cererea de credit de care este vorba, 

nu sa făcut poate cu acele forme regulate; dar 

Domnul, fiind extra-ordinar chiemat printi”o ale- 

gere extra-ordinară, in nişte circumstanţe foarte 
extra-ordinare, venind intre noi, a recunoscut, 
urgenţa de a se îmbunătăţi toate ramurile de 

activitate ale Statului. Aceasta a fost; cea, d'ântâii 

preocupaţie a sa, când s'a uitat ântâia'şi dată în- 

prejurul săi. Dar cari sunt mijloacele spre a 

ajunge acolo? 

Ar trebui, Domnilor, mai "nainte de a începe 

clădirea, să se pregătească de materialuri, şi 

ştiţi bine, Domnilor, că materia trebue in clă- 

dirile sociale tot atât ca şi în cele materiale; 

că materialul este tot aşa de necesariii la ridi- 

carea unui edificii! social, ca şi la ridicarea u- 

nuia, material. Materialul, de care are necesitate 

ca să atingă acest scop, este capitalul. Capi- 

talul este, ca. să zic aşa, sufletul fie-cărei mişcări 

ce facem spre îmbunătăţirea societăţii. V&zend 

că lipsa este generală in toate casele publice, că, 

reservă nu este de loc; văzând că pentru a face 

or-ce altă, lucrare, afară de cheltuieli budgetare 

de toate zilele, îi este peste putinţă; mai văzând 

că avem o datorie de opt milioane către casele
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publice ; socotind că orce începere de lucrare, 
trebue făcută prin mijloace extra-ordinare, "şi a, 

zis: „„M'aţi chiemat aici ca să încep o lucrare; 

îmi trebue însă un punt din care să încep.“ 

Aceasta a făcut pe Domnitor a se adresa către 

Adunare, după cum s'a văzut, prin acel mesagiii, 

ca să ceară mijloace, cu cari să poată începe lu- 

crarea de îmbunătăţire. Apoi, ştiind că, venitul 

Statului o să se mărească, după aşezarea unei 

contribuţii generale pe baze bine intocmite, cere 

un credit de opt milioane, a căror întrebuințare 

se va supune la cunoştinţa Adunării. Această 

cerere o socotesc ca urgentă, şi, în împrejurări 

extra-ordinare, aceasta este tot ce poate zice azi 

Ministeriul. 

După o discusiune la care ieaii parte d. 1. E. Florescu, 

V. Boerescu şi Principele G. Stirbei, care vorbeşte contra 

formei viţioase în care se presenţă cererea de credit, şi 

după o replică personală a d-lui Dumitru Brătianu la a- 

dresa Principelui G. Stirbei, 

B, Katargiu, Ministrul Finanjelor, citeşte Adunării 

următoarea declaraţie a patru membri ai Minis- 

teriului 1), ca rezultat al chibzuirii ce aii avut: 

1% Cere de la Cameră ca, pe de o parte, să 

voteze creditul cerut ca o nouă dovadă de a sa 

nemărginită, încredere în persoana Domnului; iar, 

1) B. Katargiu, B. Vlădoianu, 1, C. Cantacuzino şi Grigore Filipescu,
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pe de alta, Camera să ceară de la Măria Sa 

ca, pentru or-ce întrebuințare a acelor fonduri, 

isvorite din creditul cerut, să i se supună de că- 

tre Ministrii respectivi proiecte speciale, şi atunci 

Camera va avea destul prilej de a declara a sa 

încredere sai neîncredere în ministerii ; 

2 Prin desluşirile ce a dat Ministeriul, el s'a 

mărginit a arta că, din pricina stării de nea- 

vere a caselor şi în privinţa unor diferite în- 

bunătăţini pregătitoare, a simţit trebuinţă de a 

avea, un fond escepţional disponibil. Cu aceasta, 

insă n'a pretins, după cum sa zis de un ora- 

tor 1), că Ministrii nu sunt răspunzători şi că, 

cheltuielile, ce se vor face, nu se vor supune 

la controlul Obşteştii Adunări; căci într'alt chip 

Sar socoti şi a lor răspundere ca Români şi a 

lor demnitate personală compromisă ; 

30 Asupra zicerilor de pregătiri de r&sboiii 2) 

şi altele asemenea amănunte, de nici unii din 

Ministri nu sa rostit un cuvânt ca să dea loc 

unor asemenea comentarii, ce aii pus cestiunea 

pe un tărim cu totul strein. 

D. Lenş depune o propunere subserisă şi de alţi cinci 

membri 5) asupra modului cum trebue formulat votul %. 

1) 1. E. Florescu, 
2) D-nul 1. E. Florescu a exprimat asemenea temeri. 
3) 1. E. Florescu, Al, Angheleanu, Cesianu, I. Sămboteanu şi I. Socolescu, 
(4 După această, propunere se priimea creditul de 8 milioane, însă se cerea 

ca întrebuințarea acestor fonduri să se facă: prin alt Ministeriă, cel în ființă 
nebucurânâu:se de încrederea Adunării.



  

D. Ioan Brătianu, Nu amestecați votul cu cestiuni se- 

cundare pentru sfinţenia lui. Propunerea Ministeriului este 

-viţioasă. 

Barbu Katargiu. In neplăcuta posiţie, în care 

ne aflăm de ieri pînă azi, am avut a sprijini 

înaintea acestei Adunări o cerere de confienţă, 

din partea Prințului ales extraordinar, în nişte 

circumstanţe asemenea extraordinare. Adunarea, 

piin întârzierea ei asupra votului, sa pus în 

trista, posiţie de a vedea acel vot slăbit de in- 

doială asupra Ministeriului. Dar or care Ministeriii 

are a da desluşirile cele mai desluşitoare de chipul 

întrebuinţării cerutului credit. Urgenţa e recu- 

noscută, se simte; cheltuielile ce se vor face din 

deschiderea acestui credit se vor supune la apro- 

barea Adunării. Când Ministeriul va arăta modul 

cu care are să se cheltuiască, atunci veţi judeca, 

de este urgentă chestia sai nu, atunci veţi putea 

depărta Ministeriul de nu vă inspiră încredere. 

Nici unul din noi, vă încredinţez, nu'şi va com- 

promite opinia ce are în public şi averea prin 

întrebuinţarea acestui credit alt-fel de cât cun 

Adunarea va decide. Apoi de ce să prejudecaţi 

faptele Ministeriului? El poate avea planuri bune. 

El a făcut tot ca Adunarea să fie unită, şi apoi 

îi lasă garanţie Camerii ca să'l depărteze îndată 

ce nu va lucra în conformitate cu Camera. Atunci



  

numai puteți fi judecători, şi judecători imparţiali. 

In cele din urmă se pune la vot creditul cerut de 8.000.000 

lei vechi şi Adunarea îl încuviinţează cu o majoritate de 

28 voturi contra 49. 

Şedinţa de la 6 Martie 1859, 

(Monitorul oficial, 1859, Aprilie 4, p. 134 sgq.) 

La ordinea zilei este desbaterea asupra drepturilor teci- 

proce dintre proprietari şi țărani 5. 

In desbaterea acestei legi deputatul I. Văleanu propune 

următorul amendament : 

« Acolo unde neinvoindu-se locuitorii cu al lor proprietar 

« printr'o bună înţelegere şi proprietarii depunându-'şi con- 

« diţiunile, locuitorii, departe de a le priimi, pe de o parte 
«au protestat formal contra lor, iar pe de alta şi aii păstrat 
« şi 'şi ai muncit ca şi în trecut locurile ce aii avut pînă aci, 
« acolo dar să se supună locuitorii la răspunderea dreptu- 
«rilor către proprietar după învoielile periodului trecut ? 

«şi pe anul 1859, în cursul cărui an, dacă o nouă legiuire 

«nu va veni să reguleze definitiv relaţiile dintre proprietari 

« şi muncitorii de pâment, atunci guvernul să ceară de la 

« amândouă părţile a 'şi face învoieli în cursul acestui an, 

« cari învoieli vor avea a lor aplicare în anul 1860 şi pînă la 
« promulgarea nouei legiuiri. 

«lar dacă nici după aceasta nu vor voi a se învoi, atunci 

«or să se strămute pe alte proprietăţi sai, nestrămutându-se, 

«se vor supune fără a li se mai asculta nici un pretext la 

1) Fiind-că învoielile între locuitorii moşiilor şi între proprietari, încheiate 

în anul 1832, pe temeiul legii promulgate de Principele Stirbei în 1851, înce- 

taseră, Consiliul Administrativ extraordinar (Consiliul de ministri) elaborase 

un proiect de măsuri privitoare la regularea raporturilor dintre proprietari 
şi țărani, pînă la promulgarea unei noui legiuiri, Acest proiect de măsuri 
e publicat în Monit. ofic, a2 Țării Rom. Qin 1859, Martie 12, p. 98. 

2) 1852—1858.
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« răspunderea drepturilor proprietăţii întocmai după condi- 

«iile ce 'şi ar depune proprietarii în anul 1859. » 

1. Văleanu, întrun mic discurs, ca explicator al amen- 

damentului ssii, zice că secţiunea Camerii însărcinată cu 

studierea proiectului guvernului a scăpat din vedere de a 

statua asupra cazului în care proprietarii au depus condi- 

ţiile lor de învoire cu ţăranii, pentru al] doilea termin )); 

însă locuitorii nu numai nu le ai priimit, dar încă ai pro- 

testat în contra lor, urmându'şi cu toate acestea arăturile 

lor. Pe lângă acestea mai atrage luarea aminte a Camerii 

asupra faptului că sunt proprietari, cari aii băgat în condiţii 

şi locurile cele legiuite, fâră să fie invoire. Aceasta este 

contra legii şi a produs nedomiriri. 

B. Katargiu. Cât pentru ceea ce zice d. Văleanu 

că s'a întemplat, şi de aceea a fost şi nedomiriri: 

că, unii proprietari nu s'au mărginit a face pro- 

puneri de învoieli numai pentru prisoase, ca şi 

pentru cele legiuite, d-sa se înşeală, căci legea, recu- 

noaşte pe ţăran slobod chiriaş şi pe proprietar 

slobod proprietar, acordul de bună voie fiind şi 

gândul şi voinţa ei. Insă pînă să ajungă proprie- 

tarul şi ţăranul la acest acord de bună voie, sunt 

baze, legiuiri, şi legiuirea de zece pogoane este 

facultativă, legea a pus oare-cari regule, cari, în 

lipsă de învoieli, să serve de temeiii. De unde 

se vede, că învoielele sunt facultative. Legea dă 

asemenea. ţăranului voie de a se strămuta şi pro- 

prietarului de 4] priimi sau al depărta. 

1) De la 1858 în colo.
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Apoi pentru interes de recrutaţie şi de contri.-. 

buţie, regulează această strămutare a ţăranului, 

fixând epocele ei. - 

Acesta, este principiul legii şi inţelesul răii: 

Sai dat de cei ce aii fost chiemaţi a o executa, 

Libertatea, săteanului nu este dar absolută; el este. 

legat de două căpătâie: de guvern şi de proprietar. 

Guvernul îi zice: „te poţi strămuta, însă când: 

îţi voii da eii voie.“ Şi pentru ca nu cum-va 

țăranul și proprietarul, din rea voinţă, să treacă 

în tăcere anul catagrafiei, legea a zis proprieta- 

rului: „de n'aii făcut nici propuneri, nici învoieli, 

sunt datori a, da cele un-spre-zece pogoane.“ Aşa, 

tot ce r&mâne este de a lăsa pe or cine a se. 

învoi cum va vrea, căci alt-fel se strică princi- 

piul libertăţii individuale. Aci se iveşte altă 

chestie. Guvernul trecut, pus în posiţie provi- 

sorie, nu s'a gândit a lua măsuri încă de la al patru- 

lea an al periodului. EI a lăsat să treacă timpul; 

apoi la Ianuarie dă poruncă. să facă catagrafie.. 

Nu mai rămăseseră de cât 3 luni din acest pe- 

riod. Pe acest temeii s'au făcut sate noui într'o. 

clipă, s'aii desfiinţat altele. După aceea se dă. 

alt ofis prin care se zice că răi s'a înțeles cel 

dântâiii. La aceasta n'a fost de cât o curată ne- 

băgare de seamă de date, căci daca guvernul ar: 

fi luat în consideraţie datele, ar fi vădut că este
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“în al şeaselea an al periodului, şi n'ar fi făcut ase- 

menea, anomalii. Ce trebue însă să facem? Suntem 

foarte aproape de începutul lucrărilor pământului. 

Aci voii să r&spunz d-nului Florescu. Negreşit, 

“că, de aş voi să mă reazim absolut pe litera legii, 

aş zice să lăsăm pe oameni să se învoiască cum 

ar voi. Sunt însă două piedică: timpul şi catagrafia, 

cari nu pot da drept guvernului de a permite 

strămutarea. Pentru aceea s'a făcut acele 3—4 

articole cât se poate mai în interesul general, şi 

sa zis: „câţi ai depus învoieli în cancelariele 

isăteşti, şi acelea sai priimit prin iscăliturile 

:Săteanului saii prin lucrarea pămentului insemnat 

acolo, acele învoieli să se respecteze. „Câte însă 

“din condiţii s'aii contestat de săteni, însă după 

-ofisul guvernului săteanul a lucrat pămentul, vina 

nefiind a ţăranului, nu'l putem sili a urma unor 

“condiţii ce nu au fost priimite nici în fapt nici 

în scris. In acest caz, trebue a se lăsa condiţiile 

cele vechi, de şi în unele cazuri ele ati fost mai 

grele pentru săteni. Cât pentru cazul unde nu 

sunt condiţii depuse şi învoieli urmate, n'avem 

nimic de discutat; învoielele rămân să se facă 

după voinţa părţilor. D-nu Florescu a zis că cei 

«ce aii urmat condiţiile din 1852, nu sai măr- 

:ginit numai în cele legiuite. Răspunz tot cu
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acelea-'şi argumente şi zic că trebue să stea, tot: 

în condiţiile periodului trecut. 

De aceea s'a făcut deosebire între condiţii noui 

priimite şi între condiţii vechi, cari nu se pot. 

priimi de cât pînă la o nouă legiuire. Dacă a- 

ceastă, legiure nu se va face în acest an, atunci 

pentru anul viitor proprietarul şi săteanul sunt. 

liberi să facă învoieli, ca şi cum ar fi în anul ca-. 

tagraficesc. 

Apoi se mai poate înfățișa o împrejurare. A-. 

ceasta, este contribuţia; cu acest prilej s'ar putea. 

face şi învoielile. 

Amendamentul lui 1. Văleanu, punendu-se la vot, se prii-. 

meşte de majoritate. 

Se citeşte art. 4 şi 5 din jurnalul Consiliului Administra- 

tiv extra-ordinar cari sună : Art. 4) „Asemenea învoiri se vor: 

adeveri de deputaţii satului, de preot, de logof&tul sătesc 

şi de sub-cârmuire şi nu vor avea putere de cât numai pină 

la inființarea definitivei legiuiri», iar al 5-lea «Or-ce individ 

S'ar dovedi preumblându-se prin sate şi semenând în faţă 

sai în taină vorbe şi povățuiri vătămătoare siguranței pro-- 

prietăţii şi ordinei publice, se va prinde şi se va trimite la. 

stăpânire ca să se dea în judecată». 

1. Văleanu zice că aceste articole n'au a face cu chestia. 

Se. Voinescu zice că art. 5 este trecut de prisos, de: 

oare-ce condica penală prevede pedepse contra bârfitorilor. 

B. Katargiu. Fapte de asemenea fire sai ur- 

mat în cursul anului trecut şi condica penală.
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a dormit. Guvernul de azi prin acele articole a 

voit să iea noui măsuri pentru pedepsirea celor 

vinovaţi, cari prin bârfirile lor voiesc să arunce 

ţara într'o adâncă prăpastie. Am auzit vorbin- 

du-se de învoieli foarte apăsătoare din partea, pro- 

prietarului către țăran. Nu priimesc aceasta, fiind 

că ştiu că nu poate fi un proprietar aşa de ne- 

mernic, în cât să ceară de la locuitorii săteni 
nişte ast-fel de condiţii, căci, din contra, este 
în înteresul lor să, concure cu alţi proprietari în 
a da mai multe avantagie săteanului, şi această, 

concurenţă este în favoarea săteanului şi în de- 
favoarea proprietarului apăsător. In țările streine 

şi civilizate sunte zece ţărani pe un pogon. Aci 
din contra. Aci proprietarul zice ţăranului: „Uite 
țara, cultiv'o cu braţele tale“. Invoielile de astă-zi 
vor ajunge o dată transacţii slobode. Şi vom 

vedea maj târziii că tot ce se făcea, de legiuitor, 
libertatea şi înţelegerea la făcut de sine. Se gă- 

sesc mulţi proprietari orbiţi de dorința avuţiei. 
Se întomplă însă şi cu ei ceea ce se întâmplă 
cu acei cumpliţi neguţători cari remân cu marfa 
nevendută. In ţările streine se fac transacţii a- 
apăsătoare; una din trei este cea mai eftină, şi 
cu toate astea oamenii se căpătuese. La noi este 

libertatea strămutării; sunt proprietăţi ale Sta- 
tului foarte întinse şi unde ţăranul este prea
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bine priimit, dacă a fost gonit din cele-l-alte pro- 

prietăţi prin condiţii grele. 

In cele din urmă remâne ca art.4 şi 5 să se treacă în 

procesul-verbal ca bune şi de neapărat trebuincioase, reco- 

mandându-se şi guvernului să le iea în consideraţie. 

Şedinţa de la 10 Martie 1859 

(Monitorul oficial, 1859, Aprilie 3, p. 142 sqg). 

La ordinea zilei sunt: 1% Proiectul înfățișat de 

d. Ministru al Finanţelor pentru criza comercială, 

2 Cestiunea, dotării palatului domnesc etc. 

Ministrul Finanţelor citeşte Adunării proiectul Minis- 

teriului asupra mijloacelor ce s'ar putea lua spre încetarea 

crizei comerciale 1). 

După o desbatere asupra luării în consideraţie a proiec- 

tului, d. ]. Brătianu cere cuvântul, eare i se acordă. 

D. 1. Brătianu. Domnilor! Am cerut cuvântul ca să fac 

asupra proiectului ce ni s'a înfăţişat de d. Ministru al Fi- 

nanţelor oare cari observaţii, pe cari le am anunţat adi- 

neauri. Sa zis de d. V. Boerescu că criza agricolă este strins 

legată de criza comercială. Aceasta este foarte adevtrat; 

însă pe lângă cauzele acestor două crize, pe cari le ait e- 

numerat mai mulţi oraţori, mai este una. VEz cu mâhnire 

că mai există la noi în ţară o lege de vamă, care aduce o 

1) Acest proiect este publicat în Monit, of. 1859, Aprilie 3, p. 11!. Art. 1 

zicea: Să se iea cu imprumutare e la particulari suma de 2c0 mii galbeni 

împărăteşti, pe termin de un an şi cu dobândă de la 8—10j0, Art. 2: Impru- 

mutul să se facă cu acţii de câte 200 galbeni impărăteşti, fără să se poată 

întoarce acestea, în plăţile către Stat înaintea expirării terminului de un an. 

In urma propunerii d-lui 7. Brătianu din şedinţa de la 13 Martie, Adurarea 

priimește ca acţiunile să fie de câte 10 şi de câte 100 galbeni fie-care,
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mare vătămare comerțului nosteu în genere şi mai cu ose- 

bire comerţului agricol. 

Intr'alte părţi vama nu este cestiune finanţiară, ci numai 

un mijloc de a incuraja comerciul naţional. Lanoi însă gu- 

vernele trecute, fiind nestatornice, ele n'ai căutat de cât 

numai cum să facă bani; s'ai purtat ca nişte arendaşi, şi 

principiul de economie politică din care isvoreşte vama n'a 

fost nici de cum luat în consideraţie, au văzut numai că 

comerţul de exportare şi mai cu seamă al cerealelor şi al 

vitelor, care este cel mai mare comert naţional, este cel 

mai intins la noi, şi pe comerţ l'a lovit cu taxă, în vreme 

ce în cele-l-alte locuri el este încurajat prin premii. 

Ast-fcl de măsuri se icai şi în cele-l-alte părţi, dar numai 

în caz de foamete, spre a împiediea exportarea. La noi gu- 

vernul n'a făcut din vamă numai un caz escepţional de ne- 

cesitate, ci şi un isvor sistematie de finanţe. 

Această măsură este cu totul rea şi în favorul streinilor, 

cu paguba noastră, căci opreşte concurenţa în pieţele streine 

ale productelor noastre agricole cu acelea ale altor ţări, cari 

singure ai 'avantagiul cel mai mare din această măsură rea 

adoptată de guvernul nostru. 

Voi să propun o mâsură care lipseşte din proiect. 

Ne plăngem de criza finanţiară. Care este cauza ei prin- 

cipală? Lipsa de monedă. Cum voiţi să înceteze această criză, 

dacă nu deschideţi drumul monedei în ţară? Producte sunt 

o mulţime, dar nu le putem vinde. Cum o să avem monedă, 

de nu vindem nimic? 

De aceea conchiz că vama, ca măsură generală, asupra ex- 

portaţiei trebue desfiinţată şi adoptată numai ca măsură es- 

cepţională. Astă-zi însă nu se poate adopta măsura escep- 

țională, căci bucate sunt destule şi nu le putem vinde. Con- 

curenţa e mare pe pietele Europei şi socotesc că trebue a 

da sbor comerțului nostru agricol. termin zicând că, des- 

fiinţând guvernul această lege, să fiți siguri că criza comer- 

cială se va resimţi într'un mod foarte avantagios de această 

măsură.
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Barbu Katargiu. Principiile de economie politică, 

pe cari le-a desvoltat D-nu Brătianu, sunt prin- 

eipii pe cari le priimesc de foarte bune. Dar să 

vedem dacă posiţia actuală a guvernului nostru 

îl iartă a desfiinţa vama asupra exportului. Prin- 

cipiul, după care trebue să se conducă un Mi- 

nistru, este că, dacă, scoate ceva, trebue să puie 

alt ceva în loc. 

Finanţele ţării noastre aii bazele lor, din cari, 

dacă am scoate vre-una, finanţele ar pierde. A- 

poi noi nu avem nici o reservă spre a înlocui 

acest gol. Această măsură de ridicare a expor- 

taţiei se poate face fără pagubă pentru finanţe 

numai când se vor aşeza legile contribuţiei ge- 

nerale pe ast-fel de baze, în cât să înlocuiască 

acest gol. Acestea aii fost cauzele ce m'ai oprit 

de a trece această măsură în proiect. Mi se zice 

că s'au întrebuințat multe capitaluri în gratificaţii 

etc., făcute cu mai mult sai mai puţin folos. 

Eii unul le socotesc cu prea prea puţin, şi pot zice 

cu nici unul. Aşa e; dar aceste capitaluri acum 

abia acoper cheltuieli neapărate de zi. Cât despre 

ceea-ce 'mi zice d. Brătianu că e lipsă de nu- 

merarii, voiii răspunde că nu e lipsă de nu- 

merarii, ci de credit. Europa este: împrejurul 
nostru. Ea, chiar când n'ar avea trebuinţă de 

cereale, ar da bani, căci socotesc că le-ar veni 

3 
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mult mai bine capitaliştilor de a lua dobândă 

12 la sută de cât 5 şi 8. Dacă nu dai, este că 

nu e credit nicăieri. Creditul esta bogăţia po- 

poarelor, şi dovadă este că, de câte ori un Stat 

a, pierdut din vedere acest punt în mersul săi 

politic şi a luat capitalul de singura bază a a- 

vuţiei sale, el a trebuit negreşit să, cază. 

D. îi. Brătianu. Să r&spunz la rezoanele ce opresc pe gu- 

vern de a lua măsurile ce am propus pentru înlesnirea de 

a eşi din criza finanţiară în care suntem. 

D. Katargiu zice că, mai 'nainte de a desfiinţa un izvor al 

Vistieriei, trebue să găsim altul, căci alt-fel mecanismul, pe 

care se bazează izvoarele finanţiareale Statului, s'ar strica. 

Noi când am votat creditul de 8 m lioane, lam votat în prin- 

cipiă, lăsând apoi pe guvern a face o lege, care să realizeze 

acest credit. Nu cer în chestia de faţă nimic mai mult de 

cât aceasta: să votăm mai ântâiu principiul că vama asupra 

exportaţiei este desfiinţată şi apoi să căutăm mijloacele cum 

să realizăm acest principiu. Dintre legile cele mai vătămă- 

toare ale unui Stat este şi impunerea de vamă asupra expor- 

tului vitelor şi grânelor, şi or ce altă lege ar face guvernul 

spre înlocuirea acestui fond, ar fi mai puţin vătămătoare 

de cât legea ce există. Aduc aci un proiect ce atinge de 

aproape criza finanţiară. Guvernul a dovedit în faptă că 

voeşte a interveni şi a face să înceteze această criză printr'un 

sacrificiu chiar; căci a găsi 200 de mii galbeni este un sacri- 

ficiă din partea guvernului în lipsa în care suntem. De aceea 

viii a cere desfiinţarea vămii asupra exportaţiei cerealelor 

şi a vitelor mai cu seamă, socotind că prin aceasta vom aduce 

cu mult mai mare ajutor de a eşi din criză, de cât cu darea 

celor 200 de mii galbeni. Cu aceasta, mai mult de cât cu or 

care altă măsură, se va da mijloc arendaşilor de a aduce 

bani, fiind-că îşi vor vinde productele. Apoi aceasta ne va 

da mijloc şi nouă de a plăti contribuţia; căci, daca nu vom
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avea bani, cu ce o să plătim? De aceea cer ca Ministrul 

Finanţelor să iea toate măsurile ce va socoti de cuviinţă 

pentru înlesnirea exportaţiei. Nu cer aceasta de o cam dată 

ca lege stabilă, ci ca măsură provizorie pentru depărtarea 
crizei în care ne aflăm. 

B. Katargiu. Să respund domnului I. Brătianu 

la dou& înprejurări: mai ântâiii asupra înlesnirii 

de 200 de mii galbeni, cu cari Statul voeşte a 

veni în ajutorul comercianților. N'aş fi venit a 

pipăi această vorbă, azi, de nu cerea trebuinţa, 

ca, să nu socotiți cu aceasta că voiii să slăbesc 

proiectul. Guvernul este foarte dispus, după cum 

ați putut să vă încredinţaţi din proiectul ce vi Pam 

înfăţişat, a da această, înlesnire comercianților. 

Acea, înlesnire însă să vedem dacă voiesc a, 

ne-o acorda particularii? Vor respunde ei la ce- 

rerea, ce le face guvernul? Aceasta, este o chestie 

problematică. Cât pentru cererea domnului Bră- 

tianu de desfiinţarea vămii pentru exportaţia ce- 

realelor şi a vitelor, vin ai mai arăta încă o pie- 

dică pe lângă cele ce am enumerat. Chestia nu e 

aci numai de desfiinţarea unui venit de 2 milioane, 

şi este o chestie pe-care tocmai guvernul nu 

trebue să o atingă, ci din contra, să o sancţio- 

neze. Sfinţenia contractului vămii cerealelor şi a 

vitelor sunt vândute. Intreprinzătorul lor, ca Şi 

or-care altul, a cheltuit mult în anii d'ântâii 

şi poate a pierdut, cu nădejde de a trage în
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urmă profit. Luăndu-i-le acuma din mână, n'ar 

avea, el dreptul de a, cere despăgubiri de tot capi- 

talul ce a băgat în această întreprindere şi de 

tot profitul ce putea trage? Cât despre prin- 

principii, şi ei mă unesc; e bun, e temeinic; 

să ne chibzuim şi să aşteptăm să deslegăm a- 

ceastă chestie la facerea contribuţiei generale ; 

căci e bine, în loc de a merge cinc-va iute şi 

a face cercări de un moment, să meargă încet şi 

sănătos. 

D. 1. Brătianu. Leaii act de ceea ce a zisd. Katargiu, ca 

să mă serv cu acestea la altă chestie. - 

Y. Boerescu. Voii să rog Camera ca să îndatoreze pe 

secţia respectivă a ne înfăţişa proiectul Sâmbătă. 

I Oteteleşeanu. Comisia făgădueşte a înfăţişa raportul său 

Sâmbătă, 

B, Katargiu. Când s'a votat cifra listei civile a 

Domnului, a rămas a se supune Camerii un pro- 

iect asupra cheltuielilor Palatului, ca să se ho- 

tărască aceste cheltuieli; dar lipseşte un motiv 

Ministeriului spre a face aceasta. 

D. I. Florescu cere să se facă un proiect asupra dotării 

Palatului, cum se face şi în alte State. 

Barbu Katargiu. Se va face de Consiliu,
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Şedinţa de la 12 Martie 1859, 
(Monit. Ofic. 1859, Aprilie 6, p. 147 sq.) 

Barbu Katargiu, Ministrul Finanţelor, anunță, Ca- 
merii că mâ&surile legiuite pentru încetarea crizei 
sau luat de Ministeriii, iar criza a socotit de a 
sa datorie de a o împărtăşi de a seară Măriei 
Sale prin telegraf. 1). 

Beizadea Dimitrie Ghica întreabă pe Ministru de a făcut 
această incunoştiinţare numai ca o noutate. 

Barbu Katargiu răspunde că a încunoştiințat pe 
Măria Sa de criză încă de ieri şi a întrebat dacă 
proiectul o dată încuviinţat de Adunare se poate 
pune în lucrare, mai "nainte de formala întărire 
a Măriei Sale. 

V. Boerescu zice că este de părere a se încunoştiinţa şi 
ca din partea Camerii, voind a ar&ta cu aceasta şi mai mult 
Măriei Sale urgenţa, cestiunii, 

D. 1. Brătianu zice că, în or ce fapt, trebue mai ântâiti să 
procedem legal, şi această procedare se calcă prin propu- 
nerea Eminenţiei Sale Mitropolitul 2). Al doilea, să fim con- 
secuenţi, şi aceasta n'o facem, punând în discusiuue un 
proiect, pe care lam trimis în secţiuni şi pe care apoi săl 
discutăm. Al treilea, să tragem cel mai bun folos din faptele 

:) Principele Alexandru Ioan I nu sosise încă în Bucureşti. Pe atunci el 
se afla încă în Iaşi, 

2) Nifon. Acesta, propusese ca, pînă la discutarea proiectului înfăţisat de 
Ministerii în privința crizei finanţiare, să facă un apel Măriei Sale, ca să 
chibzuiasră despre mijloacele ce trebuesc luate spre a întâmpina râul, de 
care era amenințată ţara,
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noastre, şi aceasta nu este, căci, de am priimi propunerea, 

am părea că voim să exploatăm situaţiunea în desfavoarea 

Domnitorului şi în favorul nostru, adică să aruncăm asupra 

Domnitorului toată răspunderea şi s'o ridicăm d'asupra 

noastră. ” 

De aceea se zice că ar fi mai bine să însărcinăm pe sec- 

ţiune a lucra şi a înfăţişa Adunării raportul chiar în acea 

"zi spre a'l desbate, căci votul ce voeşte a da Camera i se 

pare cu totul de prisos. 

V. Boerescu zice că acest vot este neapărat, dacă nu de 

alt ceva, cel puţin spre a manifesta şi mai mult urgenţa 

cestiunii. Apoi observă Ministeriului că n'a lucrat cu destulă 

grăbnicie ca să facă a înceta râul, căci, abia după patru 

săptămâni, de când s'a interpelat 5), a înfâţişat proiectul 

acela Camerii. 

Barbu Katargiu. Când un deputat acuză Ministe- 

riul, trebue să. aibă cuvinte temeinice pentru a- 

ceasta, iar nu să'şi facă un joc. Acele patru săp- 

tămâni, de cari vorbeşte d. Boerescu, s'ait în tre- 

buinţat a chiema pe neguţători, ai întreba, şi 

apoi ei, chibzuindu-se în parte în mai multe în- 

truniri, at făcut raportul lor către Ministeriii, 

care, în starea, critică în care se află finanţele 

guvernului, a trebuit a se chibzui asemenea bine 

pină să înfăţişeze proiectul său Camerii. Apoi 

D. Ministru arată că guvernul a făcut şi mai 

mult de cât a da un proiect Camerii, voind a 

pune şi chiar depositele în circulaţie. 

1) Interpelarea lui V. Boerescu asupra, crizei finanţiare s'a făcut în şedinţa 

de Ja 21 Februarie 1859, Vezi p. 1.
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V. Boerescu răspunde că D. Ministru de Finanţe poate să 

aibă rezoanele cele mai bune pentru această întârziere, insă 

că în convicţia D-lui crede că Ministeriul a lucrat foarte 

încet. Apoi, r&spunde la obiecţia D-lui Brătianu că, priimind 

propunerea Em. Sale, Camera ar exploata în desfavorul 

M. Sale posiţia în care se află, obiectând că paguba pro- 

venită din criza finanţiară este o pagubă nu numai mate- 

rială, dar şi morală înaintea Europei, şi că voeşte a încu- 

noştiinţa pe Prinţul de această criză, vrând a depărta cu 

aceasta calomniile unor oameni ce ar exploata posiţiunea 

actuală a comerciului în desfavorul votului de la 24 Ianuarie, 

de şi toată lumea ştie că această criză exista cu mult mai 

înainte de acest vot. 

3 
B. Katargiu "i respundecă dacă Adunarea crede 

că Ministeriul lucrează răi, să 1 depărteze. Cât 

despre convicţia pe care zice că o are D-nu 

Boerescu că Ministeriul a lucrat încet şi că nu 

trebue să aştepte iniţiativa  Camerii, ca să iea 

m&surile necesare spre încetarea crizei, îi res- 

punde că n'a fost de datoria Ministeriului a lua 

iniţiativa. Apoi, că dacă guvernul a intervenit ca 

să iea măsura spre a o opri, trebuia să iea ast- 

fel de măsuri, ca nu cum-va, ajutând comerciul, 

să cază el. Aceasta a fost causa puţinei întâr- 

zieri ce a curs. D. Ministru apoi se adresează către 

Cameră invitând'o ca, dacă Ministerul nu 'şi a 

împlinit datoria, lui, să declare aceasta. 

D. 1. Brătianu propune următorul amendament la propu- 

nerea Em. Sale Mitropolitul : 

«Văzând gravitatea şi chiar primejdia, în care se află
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«comerciul nostru, Adunarea electivă a hotărit să se invite 

«Secţia II-a ca să cerceteze îndată proiectul guvernului, prin 

«care propune mijloacele dea veni în ajutorul comerciului, 

«ca mâine la 11 ore să ne înfăţişeze raportul asupra acelui 

«proiect. Camera se amână pentru mâine la îl ore a se 

ediscuta de urgenţă raportul şi proiectul sus zis.» 

Semnaţi: I. Brătianu, M. Marghiloman, Dimitrie Ghica, 

Al. C. Golescu, Sc. Voinescu, C. Deşliu, C. Argintoianu, 

C. G. Grigorescu, C. A. Costescu, N. Lahovari. 

Amendamentul se priimeşte. 

Şedinţa de la 13 Martie 1859, 

(Minit. Ofie. 1859. Aprilie 10, p. 163 sgq.) 

La ordinea zilei este discusiunea proiectului 

pentru măsurile ce sunt a se lua în privinţa cri- 

zei comerciale. 

Biuroul inţreabă dacă este cine-va care să vorbească asupra 

proiectului in total. 

D. Ion Brătianu. Aşteptam să iea cuvântul nişte bărbaţi 

mult mai competinţi; dar, fiind-că toţi dd. deputaţi tac, se 

vede că-l priimesc pe tăcute. 

Eu nu înţeleg să venim în ajutorul comereiului de cât în 

două rînduri : saii într'un mod cu totul anormal, expeditiv, 

cum s'a întâmplat şi în alte State, să chieme guvernul pe 
banchicrii principali, cu cari el avea daraveri şi în cari avea 
încredere, şi să depuie la disposiţia şi pe r&spunderea lor o 

sumă oare care. Aci guvernul n'a făcut aceasta şi a avut 
rezoanele sale. Neputând veni într'un mod expeditiv în aju- 
torul comerciului, eă cred că nu este alt mijloc de cât aşe- 
zend bazele unui aşezământ de credit, care la început să-şi 
aibă forma sa imperfectă de un lucru ce vine să r&spunză



  

la o trebuinţă de moment, insă să fie începutul bine aşezat, 
ast-fel in cât sacrificiile ce face Statul să nu fe aruncate 
pe drum. Proiectul guvernului, mai ales cu modificaţiile 
aduse de comisie, nu este nici un mijloc expeditiv nici fun- 
damental unui aşezământ regulat, din care să putem vedea 
în viitor folosul saecrificiilor făcute. Proiectul acesta nu este 
nic o bancă de scompt. Ce aşezământ este acela, pe care 
la anul îl condemnaţi să moară ? Ce încredere va, avea lumea? 
Cum o să găsiţi oameni speciali, când toată încredințarea 
ce vreţi să faceţi trebue să se sfirşească la anul? Secţia azi 
mai adaugă o greutate, căci zice să se dea bani împrumut 
numai acelora ce au moşii, adică face comerciul dependent 
de aceia ce au moşii, bunuri statornice, şi noi de ceea ce 

ne ocupăm mai mult este comerciul în genere. Când se va 
mai vorbi asupra acestui proiect şi se va emite părerea mea, 
nu vă voii mai osteni cu argumentaţii mai multe ca să-l] 
combat, pentru că, după mine, acest proiect nici nu merită 
discuţia. 

1. Oteteleșeanu găseşte ceva ciudat în discursul d-lui Bră- 
tianu, căci d-sa combate azi proiectul că ar fi nefolositor, 
când ieri singur d-sa zicea ca să treacă Comisiunea în sala 
de alături şi să nu ieasă de acolo pină nu'l va isprăvi. 

Barbu Katargiu, Ministrul Finanţelor. Din cele ce 
a, zis onorabilul preopinent trag o contradicţie : 
pe de o parteaud zicându-se că nu s'aii luat măsuri 
grabnice spre a veni în ajutorul comerciului care 

strigă : „ajutor!“ pe de altă parte că proiectul 

Ministeriului este cu totul necomplet, pentru că 
nu aşează bazele unei întreprinderi îndelungate. 

lată, contradicţia: pe de o parte cere grăbnicie, 
pe de alta un proiect de bancă stabilă, care să 
trăiască maimulţi ani. Oare aceste dou&imprejurări
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se pot combina în aceea-şi gândire? Aţi acuzat 

pe Ministeriii că n'a luat măsuri înainte de a veni 

comerciul să ceară ajutor. Vi s'a r&spuns de Mi- 

nisteriii că a intinde pînă acolo îngrijirea, în cât 

să iea măsuri pînă să. nu fi venit nimeni a'i cere 

ajutor,aceasta nu o putea face, căci, chiar după ce a 

strigat comerciul, a văzut că mijloace spre a'i veni 

în ajutor nu erai, că tot ce va face este numai de 

a, aduce un ajutor momentan. Ministeriul n'a venit 

să vă spuie toate ranele sale, să vă zică că un 

moribund cere ajutor de la alt moribund; n'a 

venit să vă spuie că Statul are 25 de milioane da- 

torie, dintre cari cele mai multe către casele ce 

sunt în activitate, d. ex. casa drumurilor, a scoa- 

lelor; n'a venit să vă spuiecă ţara este datoare 

8 milioane la particulari pentru producte date 

în trebuinţa oştirilor streine, cari sufer săi ţie 

în aşteptare 10 ani fără vre'un profit. Tote acestea 

Ministeriul n'a venit să vi le spuie, pentru căa 

văzut criza grabnică, Adunarea îngrijată, şi sa 

temut ca nu cumva, făcend aceasta, să se consi- 

dere ca o rea voinţă din partea lui. Din contră; 

el a făcut un proiect şi a zis: „iată tot ce poate 

face Ministeriul; am chibzuit a interveni între 

particulari şi comercianţi şi a cere particularilor 

capitale noui spre a le pune în circulaţie.“ Am zis 

mai mult:“ pînă se va face împrumutul, să se
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atingă depositele“, încurajat fiind de împrejurările: 

grabnice, şi pe lângă aceasta am mai avut un 

sprijin la îndrăsneala de a atinge depositele, căci 

am văzut, că în depositele acestea sunt sume cari 

staii de ani în Vistierie, şi am zis că -poate nu 

ni le vor cere particularii îndată; să le daii co- 

meciului şi le voii pune la loc când se va face: 

împrumutarea. Acum vedeţi în ce pericul s'a pus 

Ministeriul. Căci suntem oare siguri că atât capi- 

talurile din streinătate cât şi cele de aci vor veni la 

chiemarea, noastră? Nu, căci bogăţia este creditul, 

şi creditul este încrederea, un nu-ştiit-ce din at- 

mosfera politică, care face pe paiticulari să se 

teamă şi să'şi tragă capitalurile din circulaţie. 

Viu acum la, modificaţiile Comisiei şi restricţiu- 

nea, prin care lasă toată responsabilitateaasupra Mi- 

nisteriului. Nu o priimesc. Ministeriul n'a zis A- 

dunării că are capitaluri, ci că m'are; şi a arătat. 

singurul izvor, cerând voie de a-l întrebuința. Aci 

însă o să se întâmple o înprejurare. Ceea ce iai 

din cereale, iau, căci nădăjduesc că gratificaţii nu 

se vor mai face; iaii asemenea, capitalul emanci- 

paţilor, căcă acela este un capital şi nu o datorie, 

şi când va veni să-l ceară voii zice: „aşteptaţi!“ 

Cât pentru deposite, de nwmi va da voie Adu- 

narea, nu le voiii atinge. A doua restricţiune ce'mi 

impune Secţia, ca să daii în sume mici fără să,
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determine cât, iar nu o priimesc; căci se ştie prea 

bine că comerciul este împărţit pe persoane în 

mici capitaluri, dar cari toate sunt legate ca un 

lanţ, vin de se împreună în unele case mată, din 

cari apoi iar ies şi vin. De vom hotări dar ca 

să, se dea în sume mici, atunci, viind o casă mare 

ca să se împrumute, negreşit că o să "i trebue 

o sumă mai mare de cât unei case mică; apoi, 

nedându'i suma ce cere, o s'o punem în pericul, 

şi împreună cu densa se pun o mulţime de case 

mică. Vedeţi dar în ce responsabilitate gravă pune 

Comisia pe Ministeriii nedeterminându'i suma cât 

să dea. Cât pentru lepădarea poliţelor şi oprirea 

numai a ipotecelor, este iar de nepriimit, căci şi 

ipotecele aii inconvenientele lor; căci sunt ipotece 

directe şi indirecte. Pentru cele directe nu este 

nici un inconvenient. Când însă un comerciant 

va aduce o transacţie de ipotecă, cum so pri- 

imească Ministeriul? Daca este pe doui ani, să o 

priimească pe doui ani? Nu poate. Să o priimească 

pe două luni? Aceasta nu o priimesc tribuna- 

lele. Iată dar piedici cari vor avea, reacţii fatale 

asupra comerciului. Asemenea nu este prea lesne 

a se putea face ceea ce a zis D. Brătianu; căci 

bazele unei întreprinderi se fac în odihnă, văzend 

statutele ţărilor de unde pot veni capitaluri. 

D. 1. Brătianu. D. Katargiu zice că n'am fost aşa de logic



în argumențarea mea, fiind-că ântâiu am criticaţ guvernul că 
nu vine într'un mod expeditiv în ajutorul comerciului, şi tot 
eă viu şi zic că proiectul nu presumă un aşezământ. Ne- 
greşit, d. Ministru de Finanţe nu m'a ascultat, ca să-şi poată 
aduce aminte de ceea ce am zis la început. Am zis că sunt 
două mijloace spre a veni în ajutorul comerciului: ântâiă 
un mijloc expeditiv, care este mai mult o măsură a puterii 
executive de cât a puterii legislative. Am văzut în Statele 
Europei că guvernele ai relaţii cu deosebiți banchieri şi 
fac un apel la ei, când se află în momente critice, precum 
şi banchierii la guvern, când vin în înprejurări reciproce. 
Sunt şi alte măsuri : guvernul stringe pe banchieri, pe capi- 
talişti, şi'i angajază să se alieze. Atunci am zis că nu ştiu 
dacă guvernul ar fi putut, în condiţiile ţării noastre, a face 
ceea ce aii făcut in cazuri excepţionale alte guverne. 

Pe urmă, sunt alte mijloace, cari, de şi expeditive la în- 
ceput, atât prin natura lor cât şi prin bazele ce li se dai, 
constituesc, precum a zis d. Katargiu, un aşezăment finan- 
țiar în născare. D. Katargiu a zis că fiind-că am criticat 
proiectul d-lui că n'ar avea acest caracter, aş fi criticat şi 
or ce proiect ar fi înfăţişat mijloace expeditive, de şi ar fi 
fost inceputul unui stabiliment statornic. Nu; nu va să zică 
fiind-că un lucru este în inceput este şi rău. Nu zice că 
proiectul guvernului n'are baze largi; însă nu văz că ar 
putea naşte din acest proiect ceva. A mai zis d. Katargiu 
că un asemenea stabiliment, cum cer eii, nu se poate începe 
azi, în situaţia în care suntem. Alte State, d. ex. Franţa, s'a 
aflat într'o criză nu numai comercială, ca a noastră, ci co- 
mercială, industrială, socială şi politică. Ei bine! măsurile ce 
a luat guvernul Franţii ati fost dou: una expeditivă, de 
moment; a decretat ca la toate poliţele să li se dea respect 
de atâ'ea zile. Aceasta era o măsură ce a dat mare ajutor 
comerciului. A doua măsură ati fost comptoarele de scompt, 
Guvernul a pus o sumă cu care a aşezat acele comptoare, 
cari au inceput îndată a funcţiona; însă erai aşezate pe 
principii bune. Vedem un mijloc expeditiv, care, coordinân- 
du-se cu bazele sănătoase ale acelui aşezăment financiar, a
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putut funcţiona cu succes, în cât comerciul s'a ridicat şi el, 

a devenit aşezământul cel mai important din Franţa, Proiec- 

tul guvernului insă nu este aşezat pe nici un principiu; 

sunt mai multe principii ce se amestecă, şi ast-fel nu va 

putea funcţiona de cât câte-va zile. Aş dori să vie cine-va 

să citească proiectul şi să ne arate că acesta este mijlocul 

cel mai bun spre a veni în ajutorul comercianților, şi mai 

cu osebire cu modificaţiile ce s'aii făcut de secţie. Cu acest 

proiect vom avea numai fanfaronada de a voi să facem ceva. 

Aceasta este ântâia lege ce iese din Adunarea noastră. Am 

arat Europei că suntem vrednici de a ne face legi. Acum 

insă am da o tristă idee de tezaurul şi de ideile noastre 

finanţiare. Persist dar a se găsi alt proiect. 

Barbu Katargiu, Ministrul Finanţelor. Măsurile din 

proiectul guvernului, în necunoştință de vre un 

principii de economie politică, s'aii luat de la co- 

mercianţi. Cat pentru ceea, ce priveşte vorbele 

lungi şi frumoase, nimic mai lesne de cât a cri- 

tica, dar anevoie de a face ceva. D. Brătianu 

ma apărat ieri zicend: „de ce vorbe şi nu fapte?“ 

D. Brătianu are dreptul să ne zică că suntem 

săraci de principiile economiei politice. Ei nu cer 

nimic mai mult de cât un geniii. De socoteşte că 
'] are, să vie să ne lumineze; geniu însă care 

să, creeze, nu să repete ceea ce a făcut Franţa, 

ci ce poate face România în condiţia în care.se 

află. Acum întreb numai pe D-nu Brătianu daca 

creditul ce ne lipseşte din partea Europei sun- 

tem noi în posiţie astă-zi să "1 mărim saii săl 

micşorăm. Ei mărturisesc că, în înprejurările de
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azi, suntem departe de a avea acel credit; ba sunt 

sigur chiar că '] vom micşora, dacă măsurile ce 

vom lua nu vor fi în cercul puterilor noastre. 

D. Jon Brătianu dă citire unui amendament şi, luând cu- 

vântul, zice: «Posiţia ce 'mi a făcut d. Katargiu, este prea 

grea pentru mine. Crez că toţi simt aici pînă la un punt 

egal, de şi în feluri deosebite, criza de azi, şi socotesc că 

nu trebue să avem vre unul din noi nici genii nici învă- 

țătură multă, ca să poată îndrăsni a critica proiectul d-lui 

Katargiu. Şi ei aveam să propun ceva ; dar, îndată ce am 

auzit pe d. Katargiu ast-fel, nu mai aveam curagii. Cu toate 

acestea viu cu modestie şi propun un amendament la proiec- 

tul secţiei. D-sa citeşte amendamentul. 

B. Katargiu. Din citirea acestui proiect vedem 

că D-nu Brătianu a fost prea modest, când a 

zis că, pentru ca să facă un proiect, nu trebue 

să fie cine-va geniu. D-lui a făcut aceasta lucrare în- 

tu”o noapte. Pentru cine n'a citit statute de bănci 

streine, ar fi în adevăr o creaţie demnă de un 

om de geniil. Însă aici nu e vorba de o aseme- 

nea, lucrare, ci de un ajutor repede ce trebue să 

se dea comerciului. Când arde o casă pe care 

toți vor s'o scape şi când stăpânul ei cere aju- 

tor, când puterea poliţiei vine s'o scape, se în- 

făţişează de o dată un architect cu un plan mare 

şi frumos de casă şi zice: „Staţi! Nu e vorba de 

ceea, ce vreți să faceţi. Aceasta este nimic; ei am 

un plan ca să clădesc o casă ce nu va arde nici
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odată.“ Un architect care ar ţinea o asemenea 

cuvântare, înta”o asemenea înprejurare, ar pre- 

senta multă asemănare cu ceea ce ne zice d-nu 

Brătianu să facem în aceste circumstanţe urgente. 

Citindu-se art. 1 din proiect, d. Al. Golescu propune un 

amendament la acest art,, prin care cere suma de 600.000 de 

galbeni, în loc de 200.000, cum figura în proiect. 

D. |. Brătianu şi V. Boerescu susţin amendamentul, pe care 

Principele Dimitrie Ghica îl combate. 

Principele G. Ştirbei doreşte să auză pe Ministrul Finan- 

ţelor asupra acestui amendament. 

Barbu Katargiu, Ministrul Finanţelor Nu Ministe- 

riul a luat iniţiativa acestei măsuri, el n'a fost 

de cât un înterpret al comercianților. Comercianţii 

aii venit şi ai luat iniţiativa, ei au cerut ajuto- 

rul guvernului. Guvernul a chiemat pe comer- 

cianţii cei mai de căpetenie, s'a sfătuit cu ei şi 

unii din ei aii cerut să se chibzuiască mai mult 

timp, şi de aceea aii cerut voie să se adune în- 

tre dinşii. S'aii adunat, ai desbătut şi ai încheiat 

proces verbal. Pe acest temeiii guvernul a fă- 

cut proiectul, în care nu cere mai mult de cât 

ceea, ce aii cerut comercianții. Comercianţii ai zis 

că 200.000 galbeni le sunt de ajuns. După acea- 

stă cerere s'a făcut şi proiectul. 

Principele Ştirbei zice că fiind-că explicaţiile d-lui Minis- 

tru de Finanţe sunt importante, d-sa respinge amendamen- 

tul d-lui Golescu.
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Se citeşte art. 4, care sună ast-fel în proiectul guvernului: 
«Pină le intrarea fondului din împrumutări, Vistieria va 

«incepe această operaţie pentru ajutorul comerciului cu din 
«numerariul de care dispune pină la suma de 70 mii gal- 
«beni impărăteşti şi anume : 

a) din depositele tribunalelor galbeni ......, * 40.000 
b) din fondul emancipaţilor, cei strinşi în socoteala 

plăţii datoriei contractate în 1857, galbeni . . . 20.000 
c) din paragraful cerealelor .............. 10.000 

cingrijind Vistieria ca, îndată ce se vor aduna toţi banii din 
«împrumutul hotărit la art. 1, să se pună la loc sus-citatele 
«avansuri.» 

I. Otetelişana zice că Secţia n'a specificat suma, ci o lasă 
pe seama d-lui Ministru de Finanţe, să iea banii ce va avea 
disponibili. 

Barbu Katargiu, Ministrul de Finanţe, declară că, de 
nui va da Adunarea voie să atingă depositele, 
d-sa nu le va atinge, Şi prin urmare remăne a- 
tunci disponibilă numai suma de 30.000 galbeni. 

D. Dimitrie Ghica şi C. Cantacuzino susţin că depositele 
nu trebuesc atinse. 

D. Ion Brătianu propune a se uza de capitalul mănăstiri- 
lor spre a se veni în ajutorul comereiului. 

I. Otetelişanu observă că propunerea d-lui Brătţianu este 
imposibilă, căci în casa centrală nu se află mai mult de 
60.000 lei. 

După alţi oratori, Turnavitu propune ca depositele tribu- 
nalelor să nu se atingă cu nici un preţ, iar d. Ion Brătianu 
cere să nu se atingă nici un deposit de or-ce categorie. 

Barbu Katargiu răspunde că, dacă n'a votat pen- 
tru amendamentul ce zicea să se iea banii din
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casele mănăstireşti, cauza a fost că, lucrurile eraii 

grabnice şi d-sa ştia că in case nu este nimic. 

De altmintrelea acestea sunt cestiuni ce se vor 

discuta, şi se vor deslega la timpul lor. 

Se pune la vot amendamentul d-lui 'Turnavitu şi cade... 

apoi se pune la vot tot art. 4 din proiect şi se leapădă şi 

acesta cu totul. 

Y. Boerescu observă că Adunarea se contrazice, căci n'a 

înţeles votul. Adunarea însă merge înainte. 

Se citeşte art. 5 şi modificaţiile făcute de Comisie, Acest 

articol sună ast-fel în redacţiunea guvernului : 

«Scomptarea se face contra poliţe cu trei iscălituri vala- 

«bile şi cu termin nu mai mare de trei luni, sau contra o- 

«bligaţii cu o ipotecă directă saii indirectă, aceasta putân- 

adu-se prelungi şi pe termin de un an.» 

Barbu Katargiu. Ministeriul a socotit că trebue să 

vie în ajutorul comerciului şi prin scompt. Co- 

misia, nu priimeşte aceasta. Ministeriul, fireşte, nu 

poate priimi scomptul, de cât cu condiţiunile 

zise în proiect, adică un comitet de comercianţi 

aleşi din sânul lor să autorizeze scomptarea, cu 

garanţia lor materială şi morală, căci Ministeriul 

nu poate veni în ajutorul comerciului cu riscul 

fondului public. Dar Comisia a zis că e mai bine 

să se facă imprumutări numai prin ipotecă. A- 

supra acestor două opinii Adunarea este chiemată 

a se pronunţa. Cât despre Ministeriii, el se ţine de 

proiectul săi; însă şi una şi alta. din aceste două 

opinii au inconvenientele şi avantajele lor.
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D. I. Brătianu observă că între proiectul Ministeriului şi 
lucrarea Secţiei este o deosebire radicală; căci proiectul se 
apropie de o bancă de scompt cu oare-care întindere, pe când 
Secţia voeşte să facă ca comerciul să fie cu totul dependent 
de aceia ce au bunuri stătătoare. 

Apoi daca, este vorba să ajutăm pe comercianţi, atunci 
am fi nceonsecinţi priimind modificaţia Secţiel, căci ea “i 
face tributari ai celor ce ai pământ. 

Se pune la vot modificaţia Secţiei şi se leapădă. Se cite- 
şte art. din proiectul guvernului şi d-nu I. Brătianu observă 
că, după acest art., un capital angajat pentru un an de zile 
este mort pentru comerciant. De aceea propune ca termi- 
nul să fie numai de trei luni. 

LI. Otetelisanu ii respunde că este peste putinţă ca ipo- 
tecile să fie cu termin de trei luni. 

Barbu Katargiu. Priimindu-se acest termin, 0 să 
se întemple că Ministeriul va, respinge pe cei mai 
mulţi, căcă de ex. trecând terminul de trei luni, 
Ministeriul poate să venză o ipotecă, indirectă al 
cărei termin n'a venit? Nu. Atunci Guvernul 
ce va face, de nu va avea comerciantul cu ce 
să “i plătească? Ipoteca, nu le-o poate vinde. Ne- 
greşit că trebue să aştepte expirarea terminului 
ipotecei. 

Se. Voinescu întreabă daca un comerciant ar'veni în luna 
lui Maii sai mai târzii să se imprumute, i sar putea da 
imprumutul pe un an, când proiectul zice că operaţia va 
tinea un singur an, şi pentru acela pînă la terminul proiec- 
tului nu mai este un an. 

Barbu Katargiu îi respunde că un an este maxi- 
um Şi ce va trece din acest an se scade.
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Şedinţa de la 14 Martie 1859. 

(Monitorul oficial, 1859, Aprilie 13, p. 161) 

La ordinea zilei este continuarea desbaterii asupra proiec- 

tului de măsuri în privinţa crizei comerciale. 

D. 1. Brătianu presintă la art. 5 un amendament în sensul 

următor : »Scomptarea să se facă contra poliţe cu trei is- 

«călituri valabile, însă de pământeni nesupuşi vre unei ju- 

«risdicţiuui streine şi cu termin nu mai mare de trei luni 

«saii contra obligaţii directe cu ipotecă, acestea putându-se 

«prelungi şi pe termin de şease luni.» 

Barbu Katargiu observă că va fi impracticabil, 

fiind-că, operaţia făcendu-se numai în curs de un 

an, acest termin se va scurta fireşte pentru a- 

ceia, cari vor veni să se înprumute trei-patru luni 

în urma, deschiderii operaţiei, şi adaugă că ter- 

minul de şease luni ar esclude mai toate ipote- 

cile indirecte, de oare-ce, chiar cu terminul de 

un an, Ministeriul nu va putea priimi din ase- 

menea ipoteci de cât pe acelea al căror termin 

nu merge mai departe de cât anul cât a durat 

acea operaţie. Ast-fel guvernul nu s'ar putea des- 

păgubi la timp, fiind-că mar fi în drept să ceară 

vinderea unei ipoteci, al cărei termin nu s'a în- 

plinit. 

După citirea art. 6 ') d. L. Brătianu întreabă dacă priso- 

sul de 21j, va fi de ajuns ca să acopere cheltuielile intreprin- 

derii, dacă s'a făcut cel puţin o socoteală aproximativă. 

1) Care sună aşa: „Scomptul va fi cu 20], mai mult de cât ceea ce plăte- 

şte Vistieria la capitalul înprumutat,“
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Barbu Katargiu, afinistrul de Finanţe, zice Că, 0 ase- 

menea socoteală nu se poate face a priori Şi fără, 
să aibă un punt sigur de plecare, adică fără să, 
ştie cari sunt cele eşite, Dar socotește că, 2%, va 
fi de ajuns. 

Art. 6 se priimeşte 

La art. 7 *) Al. Golescu propune ca la alegerea comite- 
tului să iea parte şi alţi comercianţi, cari nu vor fi figurând 
în lista alegătorilor deputatului, zicând că aceasta ar fi o 
condiţie politică pusă alegătorului şi că nu-'şi poate avea 
locul în această inprejurare. 

Acest amendament este susţinut şi de dd. |. Otetelişanu 
şi Alexandru Florescu. 

Barbu Katargiu susţine articolul din proiect, zi- 
cend că sa făcut ast-fel din causa dificultăţilor 
şi întârzierilor ce sar întempla cu constatarea 
calităţilor de ales şi alegător; de vreme ce, luân- 
du-“i pe cei din listele făcute cu ocazia alegerii 

deputatului, scapă de aceste dificultăţi, şi lucrul 
se face cu grăbnicia, cerută de cazul de față. 

C. A. Rosetti întreabă pe Ministrul de Finanţe dacă a 
înţeles cu acel articol (6) că guvernul are dreptul de a re- 
fuza pe cei aleşi. 

Barbu Katargiu r&spunde că negreşit, şi adaugă 
că, Ministeriul n'a venit cu acel proiect în Adu- 

(1) Redactat ast-fel de guvern: „Se va întocmi un comitet, de cinci comer. 
cianți fără platăt aleşi de către neguţătorii înscrişi în lista ce a slujit 
la alegerea deputatului la Cameră, aleși dintre comercianții ce înfăţişează 
mal multă garanţie şi cu şiiinţă despre starea pieţei, remânând guvernului 

Greptul de a recunoaşte şi întări.“
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nare de cât ca un remediii propus şi cerut de 

comercianți ei înşii, iar nu ca un proiect din 

partea, Ministeriului. De aceea o repetă, ca să se 

înţeleagă bine, că Ministeriul nu iea asupră- şi 

neisbutirea acelui proiect; că în privinţa aceasta 

toată r&spunderea priveşte pe comercianţi, cari 

ati propus acel remedii, dar că guvernul va pri- 

veghia. numai ca banii să nu se dea fără luarea 

de toate garanţiile cerute, şi, din acest punt de 

vedere, trebue în comitet oameni, cari să presinte 

garanţii morale şi materiale. Dacă comercianții 

vor alege oameni ce nu aii aceste calități, atât mai 

r&u pentru denşii, fiind-că guvernul îi va refuza, 

şi ast-fel începerea operaţiei se va întârzia. 

D. Ioan Brătianu iea cuvântul şi zice: «Fiind-că d. Mi- 

nistru de Finanţe s'a pronunţat într'un chip aşa de categoric, 

eii protestez. Intr'un guvern constituţional, Ministrul este 

responsabil de faptele sale. Adunarea n'are să-l întrebe 

cine'i a dat, de unde a luat proiectul ce'i supune. Ministrul 

e liber să consulte pe cine vrea, când face un proiect; dar 

aceasta nu însemnează că răspunderea trebue să privească 

pe cei consultaţi. Nu. Ministrul e singur responsabil, într'un 

guvern constituţional, de ceea ce face; şi noi numai din 

acest punt de vedere am priimit proiectul in desbatere.» 

Barbu Katargiu. Atunci de ce m& mai întrebaţi? 

Acest proiect nu este o lege, o pravilă care pri- 

veşte pe guvern. In el e vorba. de nişte măsuri, 

pe cari comercianții le aii cerut de la guvern şi
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pe cari le ati găsit de cuviinţă pentru vindecarea 

suferințelor comerciului. Aşa guvernul nu face 

de cât să intervină între comerciii şi Cameră. 

Camera, arunce-le, de nu voieşte să iea. acele 

măsuri. Insă, în ceea ce se atinge de garanţiile 

cu cari să se dea fondurile, aceasta priveşte pe 

seama Ministrului. 

La art. 14), d. I. Brătianu observă că «ar fi mai bine să 

se alcătuiască un biuroii de oameni speciali pentru mani- 

pulaţii de asemenea natură şi cari să fie iniţiaţi în opera- 

ţiile şi lucrările ce se cer în asemenea cazuri.» 

Barbu Katargiu obiectează că sunt funcţionari 

în Ministerii, cari ati, în lucrări de asemenea fire, 

o rutină de mai mulţi ani, cari cunosc tot me- 

canismul finanţiar. Pe lângă acestea, acei oameni 

ai şi garanţii date pentru sumele ce le trec prin 

mâini, şi ast-fel se înplinesc toate condiţiile ce 

Sar cere ca să se însărcineze cu lucrarea între- 

prinderii. 

Apoi se desbat cele-l-alte articole din proiect, după care, 

punându-se la vot proiectul întreg, se priimeşte cu o ma- 

joritate de 31 voturi contra 21. 

La 28 Martie 1859, Adunarea electivă 'şi a luat congediti 

pină la 4 Maiu. Cu toate acestea pînă la 14 Maii nu s'a 

1) Redactat şi admis ast-fel: „Lucrările de cancelarie ale acestei operaţii 

se vor face prin Secţia contabilităţii din Ministeriul Finantelor, pentru aju. 

torul căreia se va orindui un amploiat cu plată de 800 lei pe lună, care va 

fi însărcinat cu ţinerea registrelor trebuincioase şi cu toată corespondența 

relativă la această operaţie, şi un numărător cu 300 lei pe lună.
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putut ţinea nici o şedinţă, din cauza necompletării Camerii. 

Inainte de închiderea Camerii, Ministeriul N. Golescu 

demisionă. Atunci, la 23 Martie, Ministeriul se compuse în 

modul următor : Nicolae Cretzulescu, interne; Ioan Canla- 

cozino, justiţie; Const. Sleriadi, finanţe; Scarlat Fălcoianu, 

externe ; Barbu Vlădoianu, răsboiă, înlocuit de la 12 Maiu 

prin General Macedonski ; Constantin A. Cretzulescu, culte 

şi Preşedinte al Consiliului. 

Decretul, datat din 27 Martie 1859, se află publicat în 

Monit. ofic. al Ţerii rom. 1859, Martie 30. 

Şedinţa de la 14 Maii 1859, 

(Monit. ofic. 1859, Maii 95, p. 234 sqqg.) 

Se citeşte de la biuroii adresa prin care Ministrul de in- 

terne (d N. Cretzulescu), cere de la Adunare să permită 

d-lui Nicolae Opran a merge la postul săi de adminstra- 

tor (prefect), unde trebuinţe urgente reclamă presența d-sale, 

mai cu seamă acum când nici secretar nu se află în admi- 

nistraţie, fiind suspendat. 

D. 1. Brătianu observă că presenţa unui administrator este 

tot d'a una urgentă în districtul s&ii, că trebuinţele ce o 

reclamă nu pot să inceteze nici o dată, şi întreabă unde 

va ajunge Adunarea cu principiul ea un deputat să poată 

fi şi administrator. 

Principele Dimitrie Ghica roagă pe Adunare ca, cu această 

ocazie, să se iea în consideraţie că sunt cinci şedinţe de 

când nu se poate completa, şi aceasta numai fiind-că Adu- 

narea este prea indulgentă şi acoardă or ce congediii, or 

ce cereri, ast-fel în cât, în mai multe rînduri, a fost în impo- 

sibilitate de a ţinea şedinţe. 

Barbu Katargiu zice că, osebit de împrejurarea 

specială, ce se înfăţişează, azi, lucrul are o întin-
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„dere mai mare; că este o cestiune de principii; 
că dacă astă-zi Adunarea are doi-trei deputaţi 
cârmuitori, cine poate chezăşui că mâine nu vor 
fi zece-cinci-spre-zece? Şi ast-fel se va întempla, 
în una, din zile, ca saii administratorii să nu fie 
prin judeţe saii deputaţii să nu fie în Cameră. 
Or ce aţi face, nu puteţi eşi din acest cerc. De 
aceea, fac această, observaţie ca să atrag luarea 
aminte a Adunării, că trebue să se chibzuească 
şi să se hotărască o dată pentru tot d'a una 
această, cestiune. Cat pentru d. Opran, Adunarea 
hotărască cum va voi pentru acuma. 

Se. Voinescu. Imi iai libertatea de a răspunde d-lui Ka- 
targiu. Ştiţi că, două zile înainte de a mă orindui admi- 
nistrator, eii am fost cel d'ântâiă care am protestat, zicând 
că tuncţiunea şi deputăţia sunt incompatibile. Chiar în aju- 
nul plecării mele în district, am întrebat cum ar putea fi 
cine-va administrator şi deputat, fiind-că se pune în posiţie 
de a neglija sai funcţia de administrator sati misiunea de 
deputat. De aceea am cerut să se pună în regulament acel 
articol, pe care majoritatea nu Va priimit, ) 

1) In şedinţa de la 10 Februarie 1859, Sc. Voinescu depusese un amenda. 
ment subsemnat de I. Voinescu, Al. Const. Golescu şi N, Rosetti în terminii 
următori: «Deputaţii luând funcţie să nu se mai realeagă, ci să-i rămâie 
facultatea, de 4'şi alege calitatea de funcţionar sai deputat, 

La aceasta B. Katargiu declară că „este de acela-'şi principiu, dar acel 
articol nu'şi are locul în regulamentul Camerii, care se rapoartă numai la 
procedura lucrărilor Adunării; că acel articol este cu totul constituțional, 
şi, punându-se în xegulament, se dă Camerii un drept pe care ea nul are, 
Camera nu poate discuta şi priimi o lege constituţională de cât provenită 
din două izvoare: Comisia Centrală şi Consiliul Miniştrilor,“ . 
Votarea amendamentului depus de Voinescu sa amânat pînă după ter- 

pinarea regulamentului Camerii,
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Nu înţeleg astă-zi cum d. Katargiu vine şi ne propune o 

lege nouă în această privinţă. S'o propună d. Katargiu, şi 

eii îmi voii alege una din două; dar să o propună ast-fel 

cum s'a propus în regulament. 

Barbu Katargiu. Sunt de opinia d-lui Voinescu 

asupra incompatibilităţii. La cele-l-alte observaţii 

însă îi răspunz că dacă majoritatea n'a priimit 

a se pune acel articol în regulament, cauza este 

că Adunarea nu poate lua iniţiativa de a face 

legi fundamentale, ci numai în ceea ce priveşte 

regularea, lucrărilor Camerii. Nu este de compe- 

tenţa Adunării să modifice drepturile vre unui 

român; aceasta este de competența puterilor 

legiuitoare prevăzute de Convenţie. De am vorbit 

dar astă-zi, aceasta am făcut'o numai ca să atrag 

luarea, aminte a Camerii şi a guvernului, pentru 

ca să chibzuească oare cari măsuri de a depărta 

inconvenientul ce ne ameninţă. 

Acum vine la ordinea zilei budgetul pe anul 1858 şi 4859. 

1. Otetelişanu. Socotesc că trebue să ni se trimiţă toate 

socotelile, — şi câte sunt cercetate de Control şi câte nu 

sunt, — căci alt-fel nu putem intra în cercetarea budgetului 

pe anul 1859. Toate socotelile: trebuese să vie ântâiii la Ca- 

meră şi apoi la Control. Obşteasca Adunare le citeşte, le 

vede cu o repede aruncătură de ochii şi apoi le trimite iar 

la Control. 

C. Cantacozino se opune. 

IL. Otetelişanu. Aceasta o ştii prea bine, căci am fost 

Controlor.
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C. Cantacozino. D-ta vorbeşti ca Controlor şi et ts întreb 
ca deputat, cum o să se facă aceasta? 

I. Otetelişanu. Aşa cum s'a mai făcut. Să se aducă regu- 
lamentul. 

Barbu Katargiu. Fiind-că s'a făcut această vor- 
bire, poate să se afle în nedomirire o parte din 
Cameră, pentru-că unii din domnii deputaţi ati 

fost de o părere şi alţii de alta. De aceea soco- 

tesc că ar fi de trebuinţă oare cari explicaţii. 

Controlul este înfiinţat pentru revizuirea soco- 

telilor, însă numai întru cât priveşte forma; iar 

Obşteasca, Adunare este chiemată de a considera, 
pricipiile. Prin urmare, luând în vedere aceste 

două căderi, una restrinsă şi cea-l-altă întinsă, 
vom urma şi noi cum s'a urmat de la organi- 
Zaţia ţării pînă astă-zi. Socotelile trecute prin Con- 

trol se vedeai! articol cu articol de Obşteasca A- 

dunare şi se aprobaii sai se desaprobaii. Cele 

netrecute prin Control se aduceaii la Adunare, 

care, găsindu-le greşite în fond, le făcea observaţii ; 

găsindu-le greşite în formă, le trimitea la Con- 

trol. Socotesc că tot aceea-şi posiţie este şi cea 

de astă-zi. Deosebirea stă numai în faptul că so- 

cotelile nu s'aii luat de patru ani, şi Convenţia 

zice să nu se întârzieze facerea socotelilor de cât 

cel mult cu doi ani. Avend dar de temeiii presen- 

tul şi antecedentele ce ne înfăţişează, este de
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trebuinţă, astă-zi mai cu seamă, să vedem unde 

ne aflăm şi să ne proporţionăm cheltuielile pe 

anul curent, după ce vom vedea ce avem. 

D. Ion Brăţianu. Adunarea are un rol constitutiv, de a in- 

troduce Statul în regimul constituţional al Convenţiei. Am 

zis că naţia întreagă aşteaptă aceasta de la noi, de a intra 

pe drumul Convenţiei, şi noi n'am făcut pină acuma nici 

un act, care să arate din parte-ne această tendinţă. Am ve- 

nit şi voiu veni în toate zilele la tribună şi voii striga a- 

ceasta. Am zis că văz pe d. Katargiu'şi |. Otetelişanu preo- 

cupându-se numai de socoteli, în vreme ce singura preocu- 

patie a noastră ar trebui să fie aplicarea Convenţiei. Ce voiţi 

a face? A remânea sub regimul Regulamentului? Imi veţi 

spune că socotelile sunt necesare. Domnilor, vă voiii da şi 

ajutorul mei, şi vă rog să credeţi că voii fi tot aşa de ri- 

guros ca şi Dv. Dar să nu ne mărginim la această lucrare, 

ci să facem şi alte acte, prin cari să indestulăm dorinţa 

naţiei; să "i arătăm că am intrat cv adevărat în regimul 

Convenţiei. 

Barbu Katargiu. Care este aci confuzia? D-nu 

Brătianu voeşte un lucru ce 'lit vrem şi noi toţi; 

însă noi avem lucrări cari ţin de competenţa, noas- 

tră immediată, şi lucrări cari trebue să ne vie 

nouă de la alte izvoare. D-nu Brătianu confundă, 

aceste două feluri de lucrări. D-nu Brătianu ne 

făgădueşte concursul d-sale asupra socotelilor. Nu 

este de trebuinţă să facă această, promisie, căci 

aceasta e o datorie a d-lui. D-nu Brătianu se plânge 

că Adunarea n'a dat semn de viaţă pînă acuma,
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că n'a făcut nimic constituţional. Cu aceasta va 
să zică că Adunarea nu poate lucra, ceea ce este 
în căderea sa, immediată de a lucra pînă vor veni 

legi conform Convenţiei ? Nu, negreşit. Convenţia, 
zice că, pină la formarea, legilor noui, să se ur- 

meze legile vechi. 

D. I. Brătianu. Da; însă numai acelea cari nu sunt con- 

trarii Convenţiei. 

B. Katargiu. Cât despre budget sunt şi eii de 

părerea d-lui 1. Brătianu. De mult sunt şi ei 

de părere că contribuţia trebue pusă pe alte baze 

de cât cele actuale, că toţi cei ce aii să se a- 

pere să plătească. Pentru aceasta am lăsat ca să 

vez daca Ministeriul ne va da un proiect de con- 

tribuţie pe baze mai largi, în proporţie cu ceea 

ce paiticularul pune sub pavăza Statului, ca să 

nu se apese o clasă mai mult de căt alta. Dar 

nu se gândesce d-nu Brătianu că guvernul, cu 

toată buna voinţă, n'ar fi putut pînă acum a, 

ne înfăţişa, un asemenea, proiect? In două luni 

nu se face un cadastru. Cât despre budget, voim 

a face azi numai unul provisoriii, şi oră-ce lucrare 

a noastră cată să fie provisorie, pînă se vor pre- 

găti legile fundamentale, pe drumul pe care ni-l 

arată Convenţia. Atunci numai legile cele vechi 

se pot da, la o parte. Alt-fel, de vom scoate o pia-
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tră din temelia edificiului fără ca să punem alta, 

cade edificiul. Iatreb: azi să cercetăm socotelile? 

să facem un budget? sai să aşteptăm pînă ne vor 

veni legile cele noui ? Repet; dar: toată discuţia, 

asupra acestui punt n'are sens. D-nu Brătianu 

să se explice mai categoric. 

Sc. Fălcoianu. Guvernul va r&spunde la observaţia D-lui 

Brătianu, atunci când se va pune chestia asupra acestei ma- 

terii. Dar aci n'are loc asemenea discuţie. 

D. 1. Brătianu, Doresc să respunz d-lui Katargiu, dar 

biuroul nu'mi dă voie. 

Biuroul citeşte propunurea depusă. 

C. Cautacazino. M& rog, socotelile pe 57 şi 58 să se observe 

mai ântâiu de Adunare saii să se trimeată la Control ? 

D. Ion Brătianu voind a lua parola, se face confuzie, a- 

poi, după cât-va timp, d-sa începe aşa: 

«Discuţia dintre noi şi D-v. n'a fost pe acel tărim. Eu am 

zis că ţara întreagă este preocupată de alt ceva de cât de 

ce sunteţi D-y. Noi n'am făcut de cât o singură observaţie, 

dorinţa d'a intra în Convenţie, şi 'mi aţi atribuit zise, pe cari 

le aţi combătut cu cuvinte lungi, numai ca să aveţi plăcerea 

de a combate. Am zis că toate greutăţile sunt numai pe o 

clasă de oameni şi nici de cum şi pe noi feciorii de boeri, şi 

pînă când nu voii vedea birul şters din sarcina numai a ţă- 

ranului, zic că n'am intrat în regimul Convenţiei. 

B. Katargiu. Nu pot combate un lucru pe care 

nu ] înţeleg. 

Şedinţa se ridică pentru 10 minute. După deschidere, biuroul 

citeşte propunerea modificată în modul următor :
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«Una din cele mai serioase dâtorii şi căderi ale Camerii 

«după art. 22 şi 24 al Convenţiei este cercetarea socotelilor 

«Statului şi alcătuirea budgetului. Subsemnaţii, considerând 

aaceasta ca o cestiune importantă, propunem ca Adunarea 

«să intre, îndată ce i se va înfăţişa raportul Comisiei, în cer- 

«cetarea tutulor socotelilor trecute, conform cu oficiul Dom- 

«nului No. 3 de la 10 Februarie anul curent, ca să se poată 

«dumina pentru alcătuirea budgetului.» 

Subserişi: N. Bibescu, [. Slătineanu, I. Cernătescu, D. 

Filipescu, G. Lenş. 

Preşedintele intreabi Adunarea de priimeşte propunerea. 

C. Bozianu. Mi se pare că această propunere nu face de 

cât a reproduce sub altă formă pe cea d'ântâii Inţeleg o- 

pinia D-lui Otetelişanu, care era dreaptă, că o Comisie, în 

alcătuirea unui budget, trebue să aibă în vedere socotelile 

anului trecut; dar nu înţeleg ca o cercetare nedeterminată, 

cum se pune în propunere, să se pue sub formă de chestie 

urgentă. şi să ne punem în imposibilitate de a lucra şi alte 

chestii. In starea de azi, avem alte lucrări mult mai urgente 

de cât revizuirea de socoteli. Ceea ce voeşte această propu- 

nere este a ne perde timpul cu cercetări de socoteli tre- 

cute, de fapte săvirşite. Să priimim opinia D-lui Otetelişanu, 

însă simplă, adică să cerem socotelile şi să le dăm o cău- 

tătură repede, pe cât ne este de trebuinţă spre alcătuirea, 

unui budget. Urgenţa insă n'o pot vedea destul de motivată 

aci, şi de aceea resping amendamentul. 

Barbu Katargiu. D. Bozianu nu e de loc desluşit. 

Eu n'am fost de opinie ca noi să ne ocupăm 

numai de socoteli. Ceea-ce n'am înţeles este cum 

d-sa priimeşte ca necesitate cercetarea socotelilor 

pentru formarea unui budget şi apoi zice ca să 

nu se cerceteze cu de amăruntul. Dacă aceasta,
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n'ar fi, atunci cum va lucra Comisiunea şi cum 

îşi va face raportul ei? 

După vidarea acestei cestiuni, biuroul citeşte adresa Mi- 

nisteriului de justiţie, prin care cere de la Adunare pe d. 

Cesianu, unul din deputaţi, fiind-că se reclamă de către pro- 

curorii Curţilor Inalte şi Criminale, precum şi al Tribuna- 

lului Corecţional, ca bănuit de cap al complotului uneltit 

în contra vieţei Domnului. 

Asupra acestei cestiuni se citeşte art. 61 din regulamen- 

tul Adunării. 

Barbu Katargiu, In art. 61 este vorba de a se 

vota, saii nu asemenea cestiuni pentru darea în 

judecată a unui deputat, dacă adică se iea ca 

cestiune urgentă sai nu. 

Şedinţa de la 26 Maiii 1859. 

(Monit. Ofic. 1859. Iunie 6, p* 253 sqq) 

La, ordinea zilei este, între altele, raportal Secţia V-a, a- 

supra cererii făcute de Ministrul Justiţiei pentru darea d-lui 

„Cesianu V), ca să fie depus înaintea procurorilor. 

C. Cantacozino întreabă pe d. Cesianu dacă Domnitorul 

venise în Bucureşti, când d-sa a spus Prefectului că Matelon 

complota inpotriva vieţei Lui, 

Cesianu. Da, mise spusese de însu-'şi d. Aga, care a zis că 

la dovedit şi-l va prinde, dar mai în urmă a venit croito- 
rul Schmidt la d-sa şi 'mi a spus că conspiratvrii, simțind 

spionarea poliţiei, s'au risipit. 

1) Această afacere este pe larg narată în Supliment la Monitorul Oficial No. 
66, Anul 1859, Iunie 6, după declaraţiuneă lui Cesianu,
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Sc. Fălcoianu întreabă cine era Aga când s'a dus d. Ce- 

sianu la d. Barbu Katargiu dei a spus ce i se descoperise. 

Cesianu. Era actualul d. Bălăceanu, cu care de la înce- 

put am avut numai a face. 

Se. Fălcoianu. Dacă este aşa, cum se zice în relaţie că 

descoperirea complotului "i s'a făcut d-sale inainte de cea 

d'ântâiu venire a Domnitorului în Bucureşti, când atunci 

era Prefect d Karagea? 

Barbu Katargiu. Cu o zi saii două, — nu ţii bine 

minte, — înainte de venirea Domnitorului sai după 

ce venise, d. Cesianu a venit speriat la mine 

şi "mi a spus înprejurarea complotului ce i se 

descoperise de croitor. Ei am fost mişcat şi 

am cerut mijloace, căci şi eii ca român sunt da- 

tor şi ca Ministru să fac cunoscut Domnitorului 

acel complot, ca nu cum-va, să se întemple un 

ce cât de mic şi să remână o pată pe un om 

nevinovat sait să se zică că e fapta boerilor. In 

urmă am fost la Domn şi, la prima întrevedere 

sait Ja a doua, —nu ţii minte —, “i am vorbit 

despre complotul ce se urzea, dându-i şi note, 

după lista ce mi se dedese de d. Cesianu, des- 

pre conspiratori şi alte inprejurări ce mi se des- 

coperiseră. Atunci mi se pare că încă nu se 

schimbase Aga. Tocmai la urmă, când era să 

plece Domnitorul, Va schimbat şi 'mi a ziscăa 

dat desluşiri Agăi ca, să urmărească pe conspira- 

4
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tori şi că "i a zis să se pună la disposiția mea. 

Aga a şi venit, şi eu “i am zis că de acuma e 

treaba Poliţiei, că mai mult nu poate face de 

cât să se înțeleagă cu d. Cesianu, şi, de va voi 

să-i dea d-lui înformaţii, ca unul căruia i se des- 

„_coperise toată şiretenia, complotului de la înce- 

put. D. Cesianu a priimit şi atunci a intrat în 

relaţii şi înțelegere cu Aga. 

Precum se vede, d. Cesianu, de la început şi 

pină azi, n'a făcut alt de cât, spăimântat de gra- 

vitatea, împrejurării, a venit să destăinuiască gu- 

vernului ceea-ce afiase. De aci, d-sa se încarcă cu 

o sarcină ce nu era a d-sale, numai după 0 po- 

vaţă a Ministrului, în care fireşte avea, încredere, 

şi după dorinţa de a scăpa societatea de primej- 

dia ce o ameninţa. Se pune în relaţie cu Aga şi 

se tracteazălucrul precum aţi văzut din relaţia 

d-sale, pînă când Matelon şi Grini pier din ţară. 

Apoi d. Cesianu vine la mine şi "mi spune că 

acei oameni s'au făcut nevăzuţi. 

După cât va timp iar vine la mine şi 'mi spune 

că complotul a apărut din noi mai infernal, cu 

Bontilă.— „Cine'ţi a spus?“ — „Tot croitorul.“ — 

Bii'i am zis că tot ce putea face, este: să descopere 

şi aceasta, prin Ebreii. Acum cine e acel Bontilă? 

De unde a venit? Sub ce recomandaţie a fost 

dat Poliţiei, în cât ea să fie datoare a 1] trimite



5i 

spion pe lângă Cesianu şi să-l facă a juca rolul 
de conspirator al complotului? Acestea nu se pot 
“înţelege. Aceasta, a fost o greşală mare din par- 
tea, Poliţiei, să aibă mai multă încredere întrun 
venetic, într'un vagabond, de cât; într'un om cu 
un caracter cu mult mai înalt, şi ca cetăţean şi ca 
deputat. Acum cestiunea e aci. Acest Bontilă a fost 
în realitate numai un spion al Poliţiei, care în- 
cerca să compromită pe d. Cesianu, sai a fost 
el un adevărat conspirator, care sub rolul de spion 
a putut şi să joace pe Poliţie şi să tragă pe 
d. Cesianu în conspirație şi complot? Ast-fel se 
înfăţisează lucrul. 'Trebue să avem toată bănuiala, 
în cugetul şi rolul lui Bontilă, şi oare care în- 
credere în caracterul d-lui Cesianu. La, dinpotrivă, 
am bănui pe d. Cesianu, şi, in locdea/l apăra, 
lam înjosora pînă a'] trimite pe banca acuzaţi- 
lor. Oare, făcând ast-fel, n'am închide uşa fie-cărui 
om de cinste, care ar putea şi ar voi să, desco- 
pere vr'o crimă? Nu “1 am pune 0 stavilă dea, 
cerca 0 asemenea, faptă mântuitoare pentru so- 
cietate, când va vedea că noi, în loc de recuno- 
ştință, îl apăsăm pentru cugetul lui cel bun? şi 

că, din potrivă, şarlatanul, care a jucat un rol 
problematic, se plimbă fără să "i iea nimeni 
socoteală? Ei bine! repet că Poliţia a făcut o 
greşală neiertată, sa amăgit. Guvernul trebue



  

să se oprească aci, să afle ce s'aii făcut Matelon 

şi Grini. Acel Bontilă de unde a venit, cine este 

si care "i a fost cugetul? De vom da pe Cesianu, 

ce va spune el guvernului de cât ce ne a spus 

nouă astă-zi? De aceea termin zicând că noi tre- 

bue să luăm lucrul cu seriositate şi să nu lăsăm 

a remânea o pată pe capul unui om, care nu 

ne a făcut de cât bine. : 

Const. A. Cretzuleseu, Ministrul Cultelor. D. Katargiu, in 
discursul d-sale, a zis «guvernul», vorbind de şeful Poliţiei. 
Noi nu putem lua solidaritatea actelorimpiegaţilor subalterni, 
Noi nu suntem r&spunzători de acestea. Fie-care este dator 
a 'şi da seamă de actele sale. Poate că d. Aga să fie cu drep- 
tul vinovat ;:eii insă nu pot lua responsabilitatea nici chiar 
pentru fratele meu. 

"Barbu Katargiu. Zicend „guvern“, am înţeles pe 
d. Văleanu, căci nu puteam să atac guvernul, 
când chiar ei eram în guvern. Sunteţi greşiţi, 
Domnule Ministru; faceţi un anachronism, fiind- 
că desfăşurarea complotului s'a petrecut în tim- 
pul fostului Ministeriti, din care fâceam si eii parte. 

Brâncoveanu. D. Cesianu s'a cerut de la început de fostul 
procuror, Guvernul s'a opus a'l da. De aceea a şi depărtat 
pe acel d. procuror, Andronescu. 

Ioan Cantacozino, Ministrul de Justiţie. Nu. La ântâia 
cerere a procurorului, Pam şi cerut de la Adunare, însă
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Adunarea se afla atunci în vacanţă, şi acel procuror nu s'a 
depărtat, ci s'a mutat la altă Curte, după alte trebuinţe. 

I. Otetelişanu, Ar fi bine să vie d. Andronescu, ca unul 
ce ştie cursul pricinii dintru început, 

D. 6. Ceetzeanu. E netrebuincios, de oare ce toate actele, 
din cari putem vedea tot, se află în dosare. 

Cesianu. Şi cu ga acuzat cer să vie, spre a arâta cursul 
pricinii de tot ce ştie. 

I. Cantacozinv, Ministrul de Justiție. Nu eşti acuzat, ci 
instrucţia. trebue să fie secretă. Procurorul a arătat acea- 
stă trebuinţă, spre a nu se compromite rezultatul lucrării. 

Barbu Katargiu. Nu sunt de opinia d-lui Minis- 
tru de a se păzi secretul de procurori. Intre gu- 
vevnul executiv şi Cameră este egalitate de drept 
Şi solidaritate. Azi Camera, este constituită întrun 
tribunal, ca să hotărască de trebue a, înjosi pe 
un membru al ei, de a 1 trimite de pe banca, 
Adunării pe banca acuzaților. Să vină puterea 
executivă sa ne zică: „mulţumiţi-vă cu dovezile 
ce vam dat şi daţi“mi pe d. Cesianu“, nu o 
priimim. Camera azi e tribunal mai înalt qe cât 
cel criminal, şi dacă procurorii ştii! acele secrete, 
cu atât mai mult trebue să le ştie Camera. De ce 

„Deîncrederea tribunalului criminal în Cameră ? Ea 
trebue să cunoască tot, ca să poată trimite pe 
un deputat de pe banca, Adunării pe banca cri- 
minală. Fapta, din cele spuse de d. Cesianu e
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învederat că n'a putut fi alta de cât a unui on 

de onoare şi îngrijat de binele societăţii, poate 

cu prea mult zel. Pentru aceea guvernul trebue 

să”i fie recunoscător. De aceea conchiz că, fără, 

dovezi puternice de culpabilitatea lui, nu 1 pu- 

tem da. 

Ministrul justiţiei. Să zică Adunarea vă art. 144 din 

procedura criminală se poate aplica la deputaţi fără con- 

simţimentul Adunării şi Ministeriul atunci işi va retrage ce- 

rerea. 

Barbu Katargiu. Ceea ce a zis Principele Dimi- 

trie Ghica am voit să zic şi eii, ci o zic luând 

terminii din urmă ai Ministrului, când a zis Mi- 

nistrul justiţiei: „nu se cere ca acuzat şi că Mi- 

nistrul nu stărueşte“. Nu, Domnilor. Adunarea 
nu ?] poate da. A da este lesne de zis; dar a- 

nevoie de făcut. Şi de aceea vrem să vedem 

limpede, când facem un fapt. Pe Adunare se rea- 

zimă, toată norocirea şi nenorocirea ţării. Acum 

să vedem în ce categorie punem pe omul acesta. 

II cere procurorul? Dar după a cui declaraţie şi a- 

r&tare de oameni aii intrat procurorii în lucrare? 

După o lucrare preliminară a capului Poliţiei? 

După această lucrare procurorii cer pe d. Cesianu 

nu ca acuzat, ci ca bănuit după acuzările ce i 

fac conspiratorii şi Bontilă. 

Acum să vedem cum a fost complotul: serios
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sai numai o jucărie? Să zicem pentru un mo- 
ment că a, fost serios. Oare complotul acesta aşa, 
de serios, Vaţi fi ştiut dv. azi, de n'ar fi fost un 
deputat din Adunare, care, din înprejurări, luând 
ştiinţă, de dinsul, a venit la, guvern şi la declarat? 
Fără aceasta s'ar fi descoperit complotul? Nu. 
Prin urmare caracterul d-lui Cesianu se schimbă 
în cazul acesta, fiind-că el este care v'a făcut 
bine. Da Poliţia a spus Parchetului ce rol a ju- 
cat d. Cesianu? De a spus'o, atunci ce mai caută 
cu d. Cesianu? De n'a spus, atunci e greşala, 
Poliţiei. 

Acum să presupunem că complotul nu este se- 

rios. Atunci de ce este bănuit d. Cesianu? Că a 

făcut o jucărie? Nu puteţi de cât să rideţi de 

această jucărie. Vedeţi dar că nu puteţi eşi din 

cercul acesta. De aceea Adunarea, înainte de a da 
hotărire, trebue să iea toate măsurile ca, să vază 

toate hărtiile şi în urmă să "şi dea, hotărîrea. 

După B. Katargiu vorbesc V. Boerescu, Ministrul justiţiei, 
Principele Dimitrie Ghica. Aceşti trei susțin că Cesianu 
trebue să se ducă de bună voie inaintea procurorului a de- . 

pune ca martor. Prin aceasta prestigiul Camerii nu se a- 

tinge de loc. | 

La aceste păreri respunde 

Barbu Katargiu. Din câte s'aii vorbit cu destulă 
ştiinţă şi elocință de d. Boerescu şi Bozianu, nu
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sa luminat chestia. Ca să ne putem lumina, nu pu- 

tem face alt-fel de cât să despărţim cestiunea în două 

categorii. D. Ministru, d. Boerescu şi în parte d. 

Bozianu, vor a pune chestia pe tărimul că d. Ce- 

sianu nu se chiamă nici ca martor nici ca bă- 

nuit. Dacă este aşa, ca ce e, mă rog? De e vorba 

numai să se îndeplinească procedura, atunci 

aceasta nu mai priveşte pe Cameră, ci rămâne 

la d. Cesianu. Afară de aceasta, d. Cesianu a dat 

tacriru, şi îndată ce nu se pune chestia aşa că 

d. Cesianu e chiemat sait ca martor sai ca bă- 

nuit, cererea Ministeriului e lepădată. Ministeriul 

trebuia să ştie cine este d. Cesianu. Poliţia are 

asupră-i o mare încriminare, căci trebuia să 

descurce procurorului pricina. N'a făcut'0? Foarte 

rău din parte'i. O facem noi. Dar a tăcut'o. Atunci 

procurorul o ştia bine şi nu putea întreba pe 

d. Cesianu alt-fel de cât ca pe un bine-făcător 

ca să lumineze instrucţia, să descopere adevărul, 

cum a descoperit şi complotul. 

Şedinţa se termină prin votarea următoarei moţiuni sub- 

“scrisă de C. Bozianu, C A. Cotescu, G. Cretzeanu, Î. Bră- 

tianu şi St. D. Greceanu: « Considerând că art. 144 din 

« instrucţia condicei penale este o obligaţiune pentru fie 

« care cetăţean spre a lumina acuzaţia publică asupra de- 

«lictelor şi crimelor ce pot compromite ordinea socială : 

« fiind-că în acest articol nu se implică cestiunea de acuzare 

« nici de arestare, Camera este de părere că cererea Ministe- 

« riului nu e în cazurile prevăzute de Convenţie şi că d. Ce-
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« sianu prin urmare este obligat de citatul articol 144 a merge 
«la procurorie, spre a da toate desluşirile ce i se vor cere 
« spre completarea instrucției; dar procuroria nu'l va putea 
« nici acuza nici aresta fără voia Camerii ; , 

« Considerând că Adunarea nu poate lăsa să planeze asupra 
« unuia, din membrii ei un asemenea delict ce ar compro- 
« mite viitorul naţiei, ea stărueşte ca d-nii procurori, după 
« desluşirile ce va da şi d. Cesianu, or care va fi convieţia 
«d-lor, să comunice îndată totalitatea instrucției făcute 
« despre acest complot. » 

Propunerea a fost priimită în unanimitate. 
In şedinţa de la 19 Iunie 1859, Ministrul de justiţie r&s- 

punde la o întrebare a Principelui Stirbei că instrucţia s'a 
terminat şi că d. Cesianu este acum afară din or ce prepus. 
Monit. ofic. 1859 Aug. 3, p. 367. 

Şedinţa de la 6 lunie 1859. 

(onit. ofic. 1859, Iulie 3 şi Suplim. la Monit. ofic. p. 300 sqq.) 

Se comunică Adunării o petiție dată de $ avendaşi de 
moşii mănăstireşti şi susţinută de 5 membri. 

D. 1. Brătianu observă că asemenea petiţii trebue să se 
dea la Ministerii, iar nu la Obşteasca Adunare. 

Se hotăreşte a se trimite în Secţii. 

Văleanu, ca raportor al Secţiei a 6-a, dă citire raportului 
făcut în privinţa petiţiei d-lui Costaforu şi hotărindu-se de 
Adunare a se discuta asupra acestei cestiuni 

B. Katargiu zice că nici o dată în fastele par- 
lamentare ale naţiilor nu s'a văzut ca o Adunare 
să. priimească jalba. unui particular defăimător a 
unora din membrii ei, căci cu atât este mai de
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osîndit acel particular, cu cât, prin posiţia sa 
socială şi prin cunoştinţele ce are, nu'i este iertat 
să nu cunoască, convenienţele; că, cestiunea din 
raportul Secţiei finanţiare nu-l atinge câtu-şi de 
puţin, fiind vorba în el de guvern şi de Obşteasca, 
Adunare, corpuri cari, după natură, trebue să 
se controleze unul pe altul. Cu ce drept dar vine 
un particular să se interpună între aceste două 

puteri şi indrăsneşte a huli o parte din Cameră, 
care, împreună cu guvernul, formează cei doi 
stilpi mari, pe cari se zeazimă toată bolta, so- 

cială? 

După aceasta adaugă că, de ar fi avut în regu- 

lamentul Camerii cel mai mic sprijin, ar fi cerut 
darea în acuzaţie a d-lui Costaforu pentru îndrăs- 
neala ce a avut. Dar n'a prevăzut asemenea caz 

şi n'a pus în regulament un articol special pentru 

aceasta. De aceea, ceea, ce a făcut, d. Costaforu 
rămâne făcut şi e sigur că d-lui se căeşte şi nu 
va mai face. De aceea cere ca, pe de o parte, să 
se voteze raportul Secţiei a 6%, iar pe de alta 

pentru viitor să se pună în regulament un articol, 
care să fie o pavăză în contra unor asemenea 

huliri, zicend că, asemenea, garanţii 'şi ai luat şi 
puterea, executivă, şi cea judecătorească, şi că nu 
ştie de ce tocmai corpul legislativ, care trebue 

să fie mai pre sus de toate puterile în Stat, să



  

nu'şi iea şi el garanţiile lui în contra atacurilor 

ce un particular ar îndrăsni să-i facă, 

După închiderea incidentului cu petiţiunea lui George: 

Costaforu, biuroul anunţă că la ordinea zilei este discusiu- 

nea asupra budgetului pe anul 1859, asupra raportului 

Secţiei finanţiare în privinţa acelui budget şi a socotelilor pe 

anul 1858. 

După un discurs al Ministrului de finanţe şi după o des- 

batere la care iai parte I. Otetelişanu, C. Cretzulescu, 

Isvoranu, Principele Dimitrie Ghica, Sc. Cretzulescu şi d. 

I. Brătianu, B. Katargiu cere cuvântul. 

B. Katargiu voind să iea cuventul asupra bugetului, 

C. A. Rosetti se opune, zicând că regulamentul (art. 25) nu: 

iartă pe Vice-Preşedinte să iea parte la discusiune. 

D. I. Brătianu observă că d. B. Katargiu. ca unul ce a. 

fost Ministru de finanţe, poate da Adunării cele mai bune 

desluşiri asupra finanţelor, că asemenea desluşiri sunt ne- 

cesare pentru a se lumina Camera. De aceea cere să se 

facă o escepţie în privinţa d-lui Katargiu pentru conside- 

rațiile mai sus expuse. 

Barbu Katargiu. Nu stăruesc a cere cuvântul, 

nică ca să susţiii raportul Comisiei, nici ca să 

acuz sati să apăr vre-o persoană, ci numai ca să. 

pun discusiunea pe tărimul ei cel adevărat, pentru 

interesul Statului, desbrăcându-se de or-ce sen- 

timent personal, de or-ce spirit de partide, de 

or-ce simpatie sai antipatie individuală. Nu, 

d-lor, nici urele, nici afecţiile personale nu sunt. 

demne de cine voeşte a, servi cu credinţă în fo-
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losul intereselor publice. Ei voii zice, precum am 
făcut tot d'a una: această faptă e rea, când mi 
se va părea că este în adevăr rea, şi binele 
că e bine, când voii găsi că în adevăr e bine, 
fără să mă preocup nici când nici de cine s'a să- 
virşit acest răi sai acel bine, 

Venind a vorbi cel din urmă, după o discusiune 
„ aşa de aprinsă de mai multe ore, mă simţ copleşit 

de o mulţime de idei ce această discusie a 
deşteptat în minte-"mi; mă văz silit a înbră- 
țişa o mulţime de punte şi a răspunde la feluri 
de argumentări contra-zicătoare, ce am auzit 
pronunţându-se. Nu ştii de voiii putea îndeplini 
această sarcină, după cum doresc; dar voiii în- 
cerca a face totul ce 'mi va sta prin putinţă ca 
să rezum această chestie degajându-o de elemen- 
tele intunecoase şi turburătoare, de cari a fost 
pină aci învăluită, şi să pui, de voii putea, cu 
acest mijloc, Camera, în poziţie de a se declara în 
toată, conștiința sa. Cuventul mei prin urmare 
va, fi, d-lor, cam lung poate. V& rog dar să aveţi 
puţină răbdare şi să fiți indulgenţi. Il voii divide 
în mai multe despărţit: raportul Comisiei, chestia 
socotelilor, temeliile lucrării Comisiei, drepturile 
Camerii, căderile noastre în privinţa datoriilor 
ce avem ca Deputaţi, și în sfirşit budgetul, asupra 
căruia, după desvoltările date de d. Ministru de
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Finanţe cu atâta lămurire, nu voii avea a zice 
de cât puţine cuvinte. 

Raportul Comisiei, d-lor, nu e, o mărturisesc, 
aşa precum ar fi fost de dorit să, fie, nici în ceea 
ce priveşie expunerea, înprejurărilor, nici în pri- 
vinţa formelor parlamentare, nici măcar în privinţa, 
clasificaţiei budgetelor. Dar pentru că redacţia, 
unui raport nu e făcută după cuviinţa grama- 
ticală saii parlamentară, nu e un cuvânt, socotesc, 
de a lepăda şi subiectul ce era, chiemat a tracta, şi 
pe care noi suntem datori al desbate şi pune 
în lumină. Ca, să, nu caz în aceea-'şi greşeală ca, 
şi Comisia, care a început vorbirea ântâii despre 
budget, şi apoi despre socoteli, voiii vorbi, d-lor, 

ântâiu despre socoteli şi apoi despre budget, 

această ordine părendu-mi-se mai conformă, regu- 

lelor comptabilităţii şi bunului simţ. 

Spre a putea în adevăr hotări despre ceea ce 

avem trebuinţă a cheltui, e de neapărat să cu- 
noaştem mai ântâiii starea averii noastre, starea 
finanţelor publice. Acest adevăr e recunoscut de 
toți şi în tot locul. De aceea şi toate Obşteştile 
Reprezentaţii sunt însărcinate cu căutarea, soco- 

telilor Statelor ce înfăţişează; de aceea şi Con- 

venţia, ce e astă-zi legea noastră fundamentală, 

a impus Adunării noastre ca, o indatorire din cele 

mai de căpetenie cercetarea, socotelilor, mai adăo-
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gând că nici o dată să nu se lase mai mult de 

2 ani socotelile Statului necercetate. Guvernul, 

în această privință, a şi avut grija de a tri- 

mite, încă de la cele d'ântâiii comunicări ale 

sale cu Camera, socoteli ale Statului prin oficiul 

“său de sub No. 3. Cu greşeală dar s'a zis ceea, 

ce am auzit zicându-se, că adică Comisia nu a, 

fost însărcinată, cu cercetarea de socoteli, ci numai 

cu rezoluţia budgetului. 

Comisia, din contră, d-lor, după a mea părere, a, 

fost mai cu seamă însărcinată cu cercetarea soco- 

telilor, și Adunarea, precum v5 aduceţi aminte, 

după mai multe desbateri a şi autorizat'o a 

cere de la Obştescul Control şi socotelile anilor 

ce n'ai apucat încă a se revizui de acest de- 

partament. Ceea-ce avem dar a cerceta nu e dacă 

Secţia a avut căderea să revizuească socotelile ; — 

aceasta e de netăgăduit; — dar de ceea ce a rezultat, 

din a ei lucrare, şi daca raportul săii nu e în- 

destul pentru a ne lumina, să ne slujim cel 

puţin de el ca de un punt de plecare şi să căutăm 

a ne lumina înşi-ne. Ce avea în adevăr să facă, 

Comisia, şi ce a făcut? Ba, pe de o parte, era 

chiemată a căuta cu de am&runtul socotelile 

Statului pe mai mulţi ani; iar, pe alta, se află 

mărginită într'un spaţiii de vreme foarte restrins, 

grăbită pe toate zilele de reciamaţiile Adunării
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de a 'şi săvirşi lucrarea cât mai în grabă, şi, 
osebit, în faţa celor mai multe din aceste soco- 
teli nică măcar revizuite de Control, ca să aibă 
cel puţin înlesnirile ce e chiemat a da acel Depar- 
tament prin a sa prealabilă lucrare. Secţia, dar, 
văzendu-se înti'această posiţie neîndemănatică, 
nu văz că a făcut alt de cât numai ceea ce putea 
să facă. Ea s'a mărginit ântâiii înti”o repede citire 
a osebitelor socoteli, şi a constata din înpreuna 
rea lor că există o mulţime de cheltuieli însem- 
nătore cari au urcat cifra totală a bilanţului 
obştesc, al Vistieriei, la mai mult de 80 milioane; 
intrun cuvânt, învreme ce anul 1856 ce fusese 
bântuit de un şir de calamităţi şi, din eveni- 
mente împovărătoare, intrase în cursul săi cu o 
moştenire de o rezervă de mai mult de 5 milioane, 
moştenirea, ce ne a lăsat anul 1856 este din potrivă 
de un deficit de 7 milioane şi ceva, de şi acest 
an a succedat unui interval de timp mult mai 

senin, mult mai domolit şi mai puţin apărat de 

greutăţile extraordinare ale anilor trecuţi. A- 
ceastă alăturare, această comparaţie, d-lor, a 

dou epoce aşa de deosebite şi a două situaţii aşa 

de depăntate a stării Finanţelor "Ţării, era de 

five a impresiona pe nație negreşit, precum ne im- 

presionează pe noi astă-zi. Putea dar Comisia, 

să remână impasibilă şi mută la vederea acestui .
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fapt? Nu, negreşit nu, precum nică noi, d-lor, nu'l 

putem trece cu vederea saii lăsa la o parte ca. 

un ce de puţină valoare, de un interes secundar. 

Ce a, făcut dar Secţia? 

Secţia, d-lor, văzându-se în neputinţă de a intra 

în amărunte şi definitive cercetări ale socotelilor 

ce avea înainte'i şi din pricinele ce am avut onoare 

a v& expune mai sus, a părăsit acea lucrare ce 

era în neputinţă de a săvirşi acum, amânând-o 

pentru viitoarea sesiune, pînă când atunci va avea 

şi Obştescul Control vreme de a'şi desăverşi lucră- 

rile sale, şi s'a mărginit a supune Adunării numai 

acele douz&-trei articole de calea însemnătoare ce 

i sa părut a fi cu totul în potriva principiilor 

fundamentale ale ţării noastre, şi cari sunt a- 

cestea: lista, civilă, fondul gratificaţiilor şi des- 

păgubirea. făcută la nişte contraccii de poşte, do- 

meniuri, vămi şi cele-l-alte. 

Inti'un cuvânt, Secţia, lăsând, chestia de am&- 

nunte şi de forme, a atins numai pe aceea, de 

principiu. 

Urmarea dar a Secţiei, d-lor, departe de a fi 

blamabilă, eii o găsesc cu totul raţională, şi noi 

sunţem datori a hotări asupra acestor punte. 

Din nenorocire, în loc de a ne pătrunde în dată 

de adevărata poziţie a chestiei şi a o supune la, a 

noastră rece şi nepărtinitoare judecată, am auzit
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cu mâhnire, d-lor, rostindu-se vorba de parţiali- 
tate, de personalitate, de vrăjbi, de răsbunări a- 
semenea, vorbe amare pentru fie cine în parte, 
dau mai virtos seci de folos pentru binele pu- 
blic, ca să nu zic vătămătoare. 

Am auzit, d-lor, conjurându-se Adunarea, în 
mai multe şi mai multe rînduri, să nu se coboare 
pină a sluji de instrument patimilor de ură ŞI 
de r&sbunare. 1) 

D-lor, la începutul sesiunii, în altă înprejurare, 
am avut cinste a zice un ce, pe care sunt silit 
a-l repeta aici. Iertaţi-mi această, repetiţie. Fap- 
tele, am zis, d-lor, se săvirşese fireşte de oameni, 
şi noi nu suntem chiemaţi a ne ocupa de cât de 
acele fapte cari s'ai săvirşit de ei. Dacă dar, la, 
fie-ce înprejurare, îndată ce unul din noi va des- 
chide grupa să zică ceva sait pentru saii contra 
unei fapte, i sar r&spunde:“ ântâiii, nu ai drept 
să vorbeşti, eşti părtinitor. Acela, ale cărui fapte le 
iei ca să le sprijineşti îţi e rudă, prietin; eşti crea- 
tura lui,“ saii, la. din potrivă:“ nu ascultați, d-lor, 
pe acel ce vorbeşte în contra; e un om aprins 
de ură, orbit de patima răsbunării. Nu fiţi in- 
strumentul unor asemenea mârşave porniri ne- 

1) Principele Dimitrie Ghica, vorbind asupra raportuiui Comisiunii însăr- 
cinate cu luarea socotelilor guvernelor trecute, zisese: „Resping raportul 
Comisiei, căci nu este demn pentru o Cameră de a se face instrumentul pa- 
timilor personale.“
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vrednice de înalta, misiune a representanţilor unei 

ţări,“ ei! d-lor, înbrăţişând lucrurile din asemenea 

punt de vedere, procedând la lucrările noastre 

după un asemenea mod de judecată, slujindu-ne 

de acest fel de argumentaţii, oare cum ne ar mai 

fi prin putinţă a ne îngriji de trebile şi intere- 

sele ţării? Adunarea d-voastră, în a sa fiinţă, e 

supusă la greaua, îndatorire de a controla, adesea, 

faptele, şi, faptele fiind săvirşite de oameni, e fi- 

reşte că în toată vremea, e osândită a se lovi de 

persoane. Trebue dar să-'şi aleagă una din două: 

sati ca representanţii ce o compun să se ocupe 

numai de datoriile lor şi să treacă peste perso- 

nalităţi, când e vorba de fapte publice, şi să'şi 

îndeplinească misia; sai, daca s'ar preocupa mai 

mult de a lor persoană, să jertfească interesele 

țării lor susceptibilităţii de a fi calificaţi de păr- 

tinitori, şi prin urmare să abdice la căderile A- 

dunării. Nu m& îndoesc, d-lor, că nimeni din noi 

nu va sta un minut la îndoială despre ceea ce 

are să facă. Siliţi dar suntem a intra, fără temeri 

in cercetarea înprejurărilor ce ai provocat acea- 

stă îndelungată şi furtunoasă desbatere şi a ho- 

tări ceea, ce conştiinţa ne va dicta. De aş urma, 

intr'alt chip, de aş lăsa în amorţire această chestie 

Sai! de aş încerca să o contenesc, oare ce ar zice 

ţara, ce ar zice lumea de noi?
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Pentru unii din noi, d-lor, ce ati şi îndeplinit 
Slujbele ţării, fiţi bine încredinţaţi, ar zice: „O! ei 
tot n'aii pierdut nădejdea de a fi în capul funcţiilor 
şi prin urmare de a urmări trecutul; de aceea sunt 
indulgenţi !“ Pentru cel-l-alți ce n'a fost încă 
slujbaşi publici, negreşit că observaţiile ar fi tot 
de aceea-'şi natură. 

„Aceştia, s'ar zice, văd că se apropie, că a venit 
epoca ca să apuce şi ei din dulceţurile oblăduirii, 
și aşa încep a trece cu vederea ceea-ce aii să 
dorească mâine poate a le trece şi lor alţii; ei simt o 
simpatie firească pentru aceia pe cari îi huleaii pină, 

„acum, de când nădăjduesc a le moşteni poziţia.“ 
Acestea, sunt, d-lor, plăcutele observaţii la cari, după 
dreptate, trebue să ne aşteptăm, de ne vom preo- 
cupa de ali ceva de cât de căderile misiei noastre. 
Am mai auzit zicându-ni-se că toţi suntem greşiţi 
în lume, că să uităm trecutul, să ne iertăm unii 
pe alţii, că, în sfirşit, aceste cheltuieli fiind făcute 
pe o vreme trecută, Adunarea n'are dreptul de 

a face prăvili retroactive. 

Cât pentru ceea-ce se atinge de creştineasca, 
mărturisire a. d-lui preopinent 1) şi de cererea, de 
iertare, acestea sunt în adevăr nişte argumente 
foarte evangelice şi vrednice de umilinţa ome- 
nească. Dar când e vorba, d-lor, de necompetenţa 

1) Const. Cantacozino,
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Adunării, de retroactivitatea, de legi ce voeşte a 

face, atunci sunt silit a răspunde prin această între- 

bare: daca, după cum zice d. preopinent, Adunarea 

are retroactiva, luând socotelile celor ce le ai 

făcut, apoi oare pe ale cui socoteli îi mai rămâne 

a cerceta ? Pe ale celor ce nu le aii făcut încă ? 

Vedeţi, d-lor, că un asemenea argument nu 

poate fi serios, căci atunci sait că legiuitorii ce 

aii dat Adunărilor dreptul de a cerceta socote- 

lile Statelor m'aii ştiut ce fac, sai că ai voit 

să facă o paradă, o glumă; şi nu e bine a crede 

nici că asemenea oameni nu ştii ce fac nici că 

ei şi ai bătut capul a face parade şi glume în . 

nişte lucruri de o importanţă aşa de înaltă ca 

aceea a legilor unui Stat. Asemenea, d-lor, r&s- 

punz şi la cele zise pentru cercetarea socotelilor 

de la anul 1847 !) încoace, r&spunz, zic, că nu 

numai sunt gata a intra în asemenea, cercetare, 

indată ce mi s'ar trimite prin canalurile legale, 

dar v'aş ruga încă, la. asemenea înprejurare, 
să'mi faceţi cinstea de a mă numi şi pe mine în Co- 

misia Finanţiară ce aţi chiema să le cerceteze. 
Și aţi văzut, d-lor, dacă am două cumpeni şi 

două măsuri la lucrurile misiunii mele. 

1) Principele Dimitrie Ghica zisese că „sarcina Comisiunii era Wa se ocupa 

cu facerea budgetelor, iar nu şi cu cercetarea socotelilor. Dacă este vorba 

ca Adunarea să intre în luarea socotelilor guvernelor trecute, apoi atunci ea 

trebuia să înceapă chiar de la anul 1848.,
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Dar a căuta acum să ne sprijinim pe imposi- 

bilitate ca, să respingem o lucrare posibilă, o lu- 

crare ce avem înaintea nostră, ar fi, d-lor, un 

subterfugiii incompatibil cu demnitatea unei A- 

dunări Naţionale. 

Este, d-lor, ceva mai serios: este averea pu- 

blică. Ştiţi, d-lor, că starea noastră finanţiară, cu 

toate incurajătoarele vorbe ale d-lui Ministru de 

Finanţe 1), nu e in cea mai de laudă stare, cel 

puţin nu este în linie cu trebuinţele ce simţim, 

cu înbun&tăţirile ce dorim să facem, cu progresul 

pe calea căruia, voim cu toţii a intra. Ştiţi că 

ne lipsesc multe, multe de tot, d-lor, în cât în 

adevăr nu ştim de unde să începem. Ştiţi ase- 

menea că avem şi datorii din cari unele cari strigă 

cu glas mare a lor liquidaţie cât mai în grabă, 

căci sunt luate pentru furnituri de la sărmani 

particulari, încă de pe la anul 1853 şi 1854, şi 

pentru cari preţul acelor furnituri era singura 

avere, singurul mijloc de hrană şi de întreţinere 

1) Ministrul de Finanţe, C, Steriade, zisese: „Starea Finanţelor Ţării nu 

este atât de deplorabilă precum se crede de unij-alţii. Țara e datoare 25 

milioane Isi (vechi), din cari numai 8 milioane lei este datoare ai răspunde 

către particulari, iar cele-l-alte le datorează către case şi fonduri publice, 

adică Guvernul către Guvern, şi tot de o dată Ţara are să priimească de la 

Guvernele rusesc şi otoman pentru aprovizionările ce le a făcut, în anii 

1853 şi 1854, peste 16 milioane lei. De se va aproba dar propunerea Ministe 

xiului de a se şterge toate aceste datorii către acele case şi fonduri, nu 

numai că Guvernul nu va mai fi dator, ci din contră va avea şi o reservă 

de vre o câte-va milioane, şi se va privi într'o stare destul de prosperă, în 

comparaţie cu actualele sale resurse şi cu alte State,“
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a familiei lor. Această datorie, d-lor, e de 8 mi- 

lioane ; 8 milioane, dar neplătite in curs de mai 

mult de cinci ani. Vedeţi dar că e o pagubă de 

peste 4 milioane, socotindu-se numai pe 10%). 

Această pagubă inpovărătoare, d-lor, oare era 

cu dreptul să o sufere aceştia, pe când milioa- 

nele Statului se imprăştiaii în gratificaţii şi alte 

cheltuieli de trebuinţe mult mai secundare? Pen- 

tru ca să acoperim aceste datorii şi să ne creăm 

fonduri, pentru ca să putem păşi in tot felul de 

imbunătăţiri de cari suntem aşa, de lipsiţi, vom 

fi nevoiţi, d-lor, să mărim budgetul, prin w- 

mare să înălțăm contribuţiile de toată natura. 

Ce vom răspunde însă comitenţilor noştri, cănd 

înfăţişându-ni-se un budget de 50 — 60 de milioane, 

vom fi nevoiţi să'l acoperim cu din chiar ale lor nea- 

părate trebuinţe? Nu ne vor zice oare ei: „dar de ce 

50—60 de milioane, d-lor, şi nu 40 saii 50 numai? 

căcă, după cum cam ştim şi noisocoteala finanţelor, 

în casele publice urmează a fi o rezervă de vre-o 

10—15 milioane.“ Ce vom respunde? vă întreb. 

Indrăzni-va vre-unul din noi să le zică: „în adevăr 

„acele milioane de cari vorbiţi puteai să fie în 

casă, dar s'ait cheltuit, şi, de şi ni sa spus că 

sai cheltuit cu un chip ilegal, totu-'şi n'am în- 

drăznit a zice nimic asupra acestei înprejurări, 

temându-ne să nu fim acuzaţi de oameni personali,
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de instrumente de r&sbunare?“ Vă întreb, d-lor, 

îndrăzni-va vre-unul din noi a da un asemenea 

răspuns comitenţilor săi? 

După cum vedeţi, d-lor, ceea-ce a zis Secţia în 

raportul săi nu numai nu e fără cuviinţă, ci din po- 

trivă cere a noastră băgare de seamă. Să ne rezi- 

măm dar pe dinsul, ca să vedem cari sunt catego- 

viile şi cari sunt sunt sumele articolelor acuzate 

de Secţie. Acestea sunt in număr de trei. Vorbesc 

de cele principale, căci cele de cinci mii galbeni date 

d-lui Suţu şi de cele 48 mii lei date d-lui Costatoru, 

acelea intră în categoria am&nuntelor ce ail a se 

cerceta în sesiunea viitoare; şi apoi nici merită prin 

a lor neinsemnttate a ne ocupa de ele. Articolele 

dar de căpetenie sunt: 1) Lista civilă. Nu zic 

d-lor, că sa luat nici răi nici bine de Căimă- 

cămie ; dar Camera trebue să se pronunțe. 2) 

Fondurile împărţite în gratificaţii. Acestea se urcă; 

d-lor, unindu-se cu cele luate de prin alte case 

cu destinaţie cu totul streină giatificaţiilor, se urcă, 

zic, la aproape 6 milioane: 4 milioane din tondul 

cerealelor, 175 mii idem lăsaţi rezervă la inceputul 

anului 1856, 360 mii lei din fondurile dorobanți- 

lor şi grănicerilor, 800 mii din ai Casei Centrale, şi 

200 mii lăsaţi în povara venitului cerealelor pe 

lunile Octobre şi Noembrie, când Căimăcămia de 

care e vorba încetase cu totul. Acum vedeţi, d-lor,
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la 6 mllioane, fără un-ce, la 6 milioane, d-lor,se urcă, 
gratificaţia, pe când, v'am spus, o sumă de sărmani 

adăstaii de cinci ani plata singurelor averi luate 
în trebuințele armiilor, pe când Statul plătea, do- 
bândă la un milion împrumutat de către Vistie- 
rie pentru acoperirea rescumpărării emancipaţi- 
lor, pe când jalnica stare, în care sa găsit în 
Septembrie 1858, era în toată puterea ei, şi pe 
când într'una din zile nu mai rămăseseră pe fun- 

dul Casei de cât 7 mii delei rătăciți. 

Cel de al treilea şi din urmă articol de cercetare 
este, d-lor, acela al indeminizaţiilor către unii 
din contraccii de poştă. D-lor, suma acestor in- 

demnizaţii a d-lor este de peste un milion 6 sute 
mii lei. Dar nu e numai suma ce ne inpresio- 
nează, ci înprejurarea ce însoţeşte această, des- 
păgubire. Aceşti contraccii, d-lor, cu câţi-va ani 
înainte, se arătaseră cu reclamaţie la fostul Gu- 

vern domnesc, şi, cercetându-se de Consiliul de 
atunci, fuseseră respinşi. Prin urmare, după legile 

ţării, nu le mai r&mănea de cât a se îndrepta 
prin canalul judecătoresc. Consiliul Căimăcămiei 

însă, sărind peste această legiuire, se constitue el 
singur într'un fel de tribunal suprem, judecă Şi 

hotăreşte în potriva Prezidentului Consiliului, al 
căruia cel mult nu se putea socoti de cât egal, 

şi hotărîrea sa a fost de a se da printu”o trăsură de
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condeiii 1 milion 6 sute de mii lei din derăpăna- 

tele venituri ale Statului, în folosul unor oameni 

ale cărora drepturi legale le văzurăţi. 

Pină aci, d-lor, precum aţi văzut, m'am mărgi- 

nit în singurul lor raport al facturilor, lăsându-'mi 

părerea a se forma după aceea a cinstitei Adu- 

nări. Dar aci, d-lor, daţi'mi voie să m8 simţ bi- 

uit de sentimentul de dreptate ce mă stăpi- 

neşte şi să zic că această sumă trebue a se 

plăti fără zăbavă de cei ce ai îndrăznit a o în- 

trebuința aşa de ri. 

Da, Domnilor, opiniunea mea e aceasta şi o 

manifestez fără temere de a putea cine-va să 

meE acuze de patimă şi de r&sbunare. 

Sunt trei guverne, d-lor, sub cari m'am aflat 

reprezentant la naţiei. Natura ideilor mele m'ait 

pus în trista poziţie de a le critica, când mi 

s'a părut că făcuseră r&ii. De voiu fi fost greşit, cel 

puțin conştiinţa îmi spune că n'am fost rătăcit 

nică de patimă nică de vr'un interes personal. Ceea 

ce vă zic dar astă-zi la 1859, d-lor, este ceea ce 

am zis la 1855, la 1845 şi la 1842: ura nu am 

înţeles'o şi n'o înțeleg pentru un om public. 

V& rog, d-lor, ca, desbrăcaţi de or-ce patimă, 

să procedăm la, cercetarea, intereselor publice, să 

lăsăm vorbele amare, personalităţile necuvenite 

caracterului nostru, să facem ca Grecii cei vechi,
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Ei ziceaii, când mergeait să se adune pentru lucrări 
publice: „să ne punem urele personale sub piatra 
pragului şi, când vom eşi, vom adica, piatra, şi, 
venind, ne vom lua urele, simpatiile de sub ea.“ 
Aşa vorbeaii Grecii pe acea vreme, domnilor, şi de 
aceea, Grecii eraii mari şi tari, de aceea ei fură o 
nație ale cărei fapte aii străbătut veacurile şi aii 
ajuns pînă la noi incununate de slavă şi de admira. 
ţia lumii. Să imităm pe oamenii veacurilor trecute, 
să ne lăsăm şi noi urele şi simpatiile sub pra- 
gul uşii şi, eşind de aici, de vom voi, să le luăm 
iară'şă; dar în lăuntru acestei săli să fim slobozi de 
o-ce patimă, de ou-ce personalitate, să fim aşa 
de curaţi la sufletul şi la cugetele noastre pre- 
cum e preotul ce intră în altarul Dumnezeirii. Ur- 
mând aşa, d-lor, vom avea lauda şi admiraţia 
lumii, şi interesele naţiei vor fi de atunci asigu- 

rate de or-ce bântuire. 

Acum nu'mi rămâne, d-lor, să mai vorbesc de cât 
numai despre budget. Dar, în urma luminoaselor 
desluşiri ce v'a dat d-nu Ministru de Finanţe, simţ 
că am prea puţine de zis. Nu voii, D-lor, să spri- 
jin budgetul Ministeriului, căci a fost întocmit de 
mine; dar, în faţa stării provizorii a tutulor 
lucrurilor ţării noastre, nu e cu putinţă de a avea 
altul, şi mă mir foarte cum Secţia n'a prețuit a- 
ceasta, Şi pentru-ce modificaţiile ce a făcut d-nu 

*



75 

Ministru n'aii desluşit destul că acel budget saii 

urmează a v&mânea întocmai precum e alcătuit 

saii că, la din potrivă, nu poate merge guvernul 

înainte, pentru-că, terminul legiuirii contribuţiei 

fonciare fiind expirat cu anul 1858, nu poate 

urma, implinirea, acestei contribuţii, fără incuvi- 

inţarea Adunării şi pentru alte asemenea cuvinte 

ce e de prisos să mai repet ei. 

M& mărginesc dar, d-lor, a zice numai o vorbă 

în favorul adăogirii lefilor impiegaţilor. Acolo ar&- 

taţi că această adăogire este de o netăgăduită tre- 

buință şi de o mare importanţă chiar morală. 

Căcă cum poate cine-va, şi mai cu seamă un guvern, 

cere activitate şi cinste din partea unui slujbaş, 

a cărui leafă nu e îndestulă ca să-l susţie în 

cele mai de neapărat cheltuieli ale vieţii, şi unde 

e demnitatea unui Stat când impiegaţii săi se 

află înt'o aşa de tristă poziţie ?. 

In sfirşit, pentru ca să încheiii acest lung şi 

ostenitor cuvânt ce Camera a fost aşa, de indul- 

gentă a'mi acorda săi rostesc, vă rog, d-lor, 

ami mai da voie să zic câte-va vorbe şi în 

privinţa adaosului de 2 parale la ocaua de 

sare. Inprejurările acestui adaos, d-lor, curg aşa : 

Ministrul fostului Guvern Princiar, la încheierea 

contractului consumaţiei sării, a fost înscris în 

contractul arenduirii un articol, prin care şe zi-
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cea că, la întemplare de a voi guvernul să mai 
înalțe preţul sării cu 2 parale la oca, contrac- 
cii vor fi datori a, priimi asupră-le şi acest 
adaos, plătind Statului patru din cinci părţi din 

totalul preţ al arenduirii. 

Acest articol a r&mas dormind în sânul con- 
tractului pină la 1858 August sai Septembre; 

iar atunci, în loc cel puţin ca Guvernul să iea, ini- 
țiativa, aii luat'o contraceii, şi, print”o petiție către 
fostul Caimacam, ati cerut să li se dea acel adaos, 
căci d-lor sunt gata a-'] priimi după contract, 
Această, bună-voinţă a contracciilor se va părea 

oare-cum netălmăcită pentru cei ce nu cunosc pri- 
cina, acestei ameninţări din partea d-lor; pentru 

mine însă, d-lor, nu; şi vă rog a priimi să v”0 
şi explic. 

Consumaţia, din lăuntru este cel puţin de 22 
milioane de oca sare pe an; 2 parale la oca adaos 

face un milion una sută mii lei; analogia a patru 

din cincă din preţul închirierii este de 700 mii, 
prin urmare rămâne un folos mic pentru d-nii 

contraccii de 400 mii lei pe an, iar pentru 3 ani, 
pină la expirarea contractului, un milion 200 mii 

lei, fără ca d-nii contraccii să aibă, cea mai mică chel- 

tuială pentru adunarea acestuia. Cât pentru stabili- 

mentele d-lor pe la ocne, acestea sunt înfiinţate 

pentru vînzarea, sării de consumaţie din contract.
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Acest folos părendu-mi-se prea nefolositor pen- 

tru consumatorii de sare, îndată după sosirea 

mea la Octobre trecut în Ministeriul de Finanţe, 

am şi cerut a-l mărgini, arătând prin două 

rapoarte foştilor Caimacami necuviinţa, immora- 

litatea, pot zice, a unej contribuţii, ce supune pe 

consumatori la un bir de 400 mii lei pe an în 

folosul unor particulari. Dar, de nu s'a încuvi- 

inţat raportul Ministeriului de către Sfatul extra- 

ordinar de atuncă, Caimacamii însă —, pentru ce şi 

cum, nu pot înțelege —, nu Vaii întărit; ei lau a- 

mânat pînă, la înfiinţarea Domniei. 

Acest adaus dar, domnilor, pentru cuvintele 

ce am arătat mai sus, iaii îndrăsneala a ruga pe 

cinstita Adunare al şterge din buget, mai cu 

seamă când, după cum se vede, mijloacele noastre 

finanţiare, de şi slabe, totu'şi pot acoperi pe anul 

acesta cheltuielile curente, adausul proiectat de legi, 

şi a lăsa şi un prisos de peste patru milioane 

pentru cheltuieli extraordinare. Dar şi aşa de n'ar 

fi, iară-'şi aş zice că pentru 700 mii de lei ai 

zeciuielii adaus, iară-'şi făcând trebuinţă și în- 

prumutându-ne iară-'şi, n'am plăti de cât 70 mii 

lei, fie îndoit 140 mii lei. Tot este un folos de 

260 mii lei, şi efectul moral pe d'asupra. Repet dar 

a zice isprăvind că Onorabila Adunare va face un 

act dedreptate şi moralitate desfiinţând acel adaus.
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Şedinţa de la 9 lunie 1859. 
(Monit. ofic. 1859. Iulie 13, p. 322 sqq). 

La ordinea zilei este dişcusiunea asupra raportului Sec- 
tiunii finanţiare în privinţa budgetului şi socotelilor. 

Se face propunerea de a se inchide discusiunea asupra 
budgetului, dea se lua îndată în desbatere budgetul presentat 
de Ministerii şi « comparându-l pe de o parte cu acela al 
« anului 1858, slujindu-se pe de altă parte de observaţiunile 
«Secţiei, Adunarea să hotărască ceea ce va găsi cu cale 
« asupra fie-cărui articol, scoțând şi adăogând prin amen- 
« damente câte i se vor părea că cere cuviinţa, şi la tre- 
« buinţă, pentru a sa mai desăvirşită luminare, să ceară a 
«se da citire şi raportului Vistieriei de la trecutul Ianuarie 
« înpreună cu obşteştile bilanţuri acolo anexate.» 

N. Rosetti susţine acest amendament printr'un lung dis- 
curs citit. 

Barbu Katargiu. Adunarea, să desbată, Şi să vo- 
teze propunerea ce sa citit. 

D. 1. Brătianu cere ca autorii propunerii s'o esplice, căci 
d-sa unul nu poate pătrunde diferenţa dintre dânsa şi ra- 
portul Secţiunii finanţiare. 

Barbu Katargiu. Propunerea, difere şi de raportul 
Secţiunii şi de ceea, ce face Adunarea de două 
zile, căcă nu facem de cât să ne înfăşurăm întrun 
drum rătăcit. Ni s'aii trimis socotelile Vistieriei 
să le cercetăm, potrivit Convenţiei şi legilor ţării. 
Le am trimis la Secţie, negreşit, nu ca să petreacă 
cu ele, ci ca să le cerceteze. Ceea-ce sa zis că 
cu votul Adunării de a nu cerceta socotelile în
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amărunt i sa ridicat dreptul Secţiei de a se 

ocupa de acele socoteli, nu poate fi consegquent. 

Secţia, avend in vedere ordonanța Domnului şi 

Convenţia, 'şi a făcut lucrarea; dar, de este im- 

perfectă, saii nu, aceasta e alt ceva. Să nu uităm 

însă că în toate zilele se zorea să'şi dea raportul 

mai curând. 

Aşa, tot ce a putut face Secţia a fost dea 

arunca o privire repede, a-'şi forma o idee, pe 

care a esprimat'o în raport, apoi a trecut la 

budget, şi a zis că, precum guvernul a mers şease 

luni fără, budget, să meargă tot aşa pină la finele 

anului după budgetul anului 1858. Comisia a măr- 

turisit că a pierdut din vedere deosebirile ce erai 

la venit şi cheltuieli, între budgetul dat de Guvern 

şi cel din 1858. Apoi aceste deosebiri aii tre- 

buinţă de o autorizaţie a Camerii, ca să poată Gu- 

vernul merge înainte. La venituri diferenţa cea mai 

mare este următoarea : venitul zeciuielii proprie- 

tăţii, care a espirat la începutul anului şi pe care 

Ministeriul cere să o continue şi acest an, precum 

şi acele 2 parale adaus la ocaua de sare ce ur- 

mează a se desfiinţa; iar la cheltueli, afară, de 

cheltuielile ordinare ce sunt conforme cu budgetul 

anului trecut, este adaosul lefilor impiegaţilor de 

gradul inferior. Adaosul necesar să] priimim, căci 

aceste lefi sai hotărit într'o vreme când leul
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preţuia, o rublă de azi; prin urmare nu mai pot 

fi de ajuns s&rmanilor impiegaţi, căci seamănă 

cu o haină ce sa făcut unui copil mic, care 

făcendu-se flăcăii mare, haina nul mai încape. 

In sfirşit moralitatea şi demnitatea Guvernului 

cere să se facă un adaos; căci ce onestitate poţi 

pretinde de la un impiegat căruia nu'i dai nică 

cu ce să se hrănească? Aceste două deosebiri sunt 

dar cele mai de căpetenie. Comisia nu le a băgat 

de seamă. Ce am vrut noi să facem ? Să facem 

pe faţă ceea ce Comisia a făcut pe dos; să facem 

după toate regulele comptabilităţii, lămurind ân- 

tâiu bilanţul anului trecut, să vedem ce ne mai 

rămâne în casă şi apoi să trecem la budget. Nu 

s'a priimit aceasta; s'a cerut mai ântâiii să ne ocu- 

păm de budget. In acest sens se face propunerea 

ce se citi. Nici aceasta nu vă place? Se vede 

dar că cugetul vă este de a face să ne înviitim 

fără a produce nimic. Cel puţin vom lăsa pe 

lume să bănuiască aceasta. 

Ministeriul însă a declarat că, de nu-i vom da 

budget, Guvernul nu mai poate înainta. El a făcut 

o lucrare provizorie, numai ca să poată merge 

înainte; căci, întrun timp aşa de scurt, nu putea 

pregăti toate lucrările, cari să schimbe fundamen- 

teleacestei ţări, dându'i altele noui. (tuvernul merge 

dar pe provizorii, şi ne a supus un budget tot
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provizoriii. Pe acesta, să] discutăm, orientându-ne 
după cel din 1858. 

Sa zis de unii că trebue să ştie cu deamt- 
runtul pe ce se cheltueşte, pentru ca să poată, 
vota; dar acelea sunt; cheltuieli hotărite o dată 
pentru tot d'a una şi întocmite de la Regulament. 
Ar fi ridicul să stăm acum să vedem câte boabe 
de grâii mănâncă un soldat şi câţi coţă de pânză, 
tvebue pentru o cămaşă. Acestea sunt lucruri ce 
privesc pe Ministeriti, şi pentru ast-fel de lucruri, 
nu 0 lună, nu zece, ci ani trebuese spre a se discuta 
una câte una. Dar Guvernul nu poate sta fără 
budget. Pe lângă acestea se va lăsa o bănuială că, 
nu voim să hotărim cu budgetul nimic, ca să nu 
venim la socoteli, şi că, vrem să trecem cu buretele 
peste ele ca şi în trecut. Ei bine! Un miliard a- 
proape s'a cheltuit de la Regulament, în curs de 
25 de ani. Şi ce avem? N'avem nimic. Miliție? Nu! 
Şcoli? Nu! Drumuri? Nu! Arme, temnițe? Ni- 
mic! Abia ne aii rămas din acel miliard nişte 
rudimente barbare, ce cad în ruină Şi cari toate 
trebuesc dărimate, iar în locu-le trebuese făcute 
altele noui. Şi când avem atâta, de făcut să zi- 
cem publicului: „nu vrem să intrăm în cerceta- 
rea socotelilor, ci să trecem peste ele?“ 

Mai adaug că nu vii cu personalităţi şi patimi, 
ci cer să fim drepți pentru toţi: judecători reci 

6
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şi imparţiali, preocupându-ne numai de binele şi 

interesul public, lăsând afară din Cameră şi din 

desbatere rude, prietini, uri şi toate patimile. 

Trebue să intrăm în acest local curaţi ca sufletele 

muritorilor înaintea scaunului Veciniciei şi, după ce 

vom eşi, să luăm iară-'şi slăbiciunile naturei ome- 

neşti. Aci să vedem unde este averea Statului, 

ce s'a făcut cu densa? Statul e dator milioane pe 

la, particulari cari aşteaptă de ani întregi. De ce? 

Oare Statul e falit? Nu! Deci cată să li se plă- 

tească. Dar maj, "nainte de a ne adresa la, con- 

tribuabili, nu trebue să căutăm pe fundul Case- 

lor, ca să vedem de nu mai sunt niscai-va mi- 

lioane rămase, ca să nu împovărăm ţara cu prea 

multe contribuţii ? 

Iată ce cerem cu propunerea ce s'a citit. 

Să intrăm în budget. Să prefacem ce nu vom 

găsi bine; iar pentru socoteli va veni o Comisie 

specială pe urmă, care le va lua cu deamărun- 

tul, şi dacă, la numirea acelei Comisii, voiii face 

şi eii parte dinti'ensa, mă îndatorez a fi drept, 

sever pentru toţi, şi nu voii apăra pe nimeni, 

precum nu-i am menajat nică apărat la 1842, 1845 

şi 1855. Interesele Statului mai presus de toate, iată 

busola, ce mă va călăuzi în toată viaţa mea publică ! 

D. ]. Brătianu sfirşeşte un lung discurs propunând ca 

«majoritatea să formeze o comisiune ad-hoc pentru cerce-
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tarea socotelilor cu cea mai mare severitate, adăogând că 
numai ast-fel Camera va scăpa de bănuiala că lucrează cu 
patimă. lar pentru budget, să iea Ministeriul răspunderea 
anului acesta,—şi deficit şi adaus—, şi să înfăţişeze budgetul, 
pe care Adunarea să-l voteze. D-sa declară că nu iea parte 
Ja budget de cât în modul propus de d-sa ; face apel la sen- 
timentele nobile ce a exprimat d. Ministru de Finanţe (Const. 
Steriade), când a apărat mărirea lefurilor. Să se gândească 
cu acelea-şi sentimente la toate clasele române şi la cele 
două parale pentru ocaua. de sare, cari aduc atâta pagubă 
statului agriculturei, 

Barbu Katargiu se uneşte cu d. Brătianu întru 
cât priveşte luarea socotelilor. De asemenea se 
apropie de propunerea, preopinentului, în ceea, ce 
se atinge de budget. Roagă deci pe biuroii a 
pune propunerea la, vot, căci, după câte vede, ea, 
rezumă 0 dorinţă generală. 

Principele Dimitrie Ghica caută să apere Căimăcămia lui 
Alexandru Ghica, aruncând în acela-'şi timp acuzaţia asupra 
domniei Principelui Stirbei şi încheie cerând să se iea soco- 
telile din anul din care nu sati dat. 

Barbu Katargiu, Atât Principele Dimitrie Ghica cât 
şi d. Brătianu zic că sunt, acuzaţi de a voi să treacă 
cu buretele peste socoteli. Ştiţi prea, bine, d-lor, 
că nici o data n'am obiceiul de a acuza pe cine- 
va. Ceea ce am zis nu este că d-lor voesce să 
treacă cu buretele peste socotelile trecute, dar că 
poate să, fim bănuiţi de opinia publică, — şi cu oare- 
care dreptate —, de a avea, această dorinţă. Cat des-
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pre ceea ce a zis Principele D. Ghica, că am uitat 

se spui numele autorului contractului pentru con- 

sumaţia sării, precum şi de a vorbi de cele ur- 

mate la. arenduirea exportaţiei de sare, am cin- 

ste a respunde că, întru cât se atinge de ches- 

tia din urmă, e ştiut de toţi că pe acea vreme 

nu îndeplineam nici o funcţie activă. Prin ur- 

mare nu puteam şti nimic despre cele urmate. 

Iar cât pentru chestia adaosului, mai repet şi 

acum că nu numai am numit pe autorii con- 

tractului, dar am mai adăogat, când am vorbit 

despre aceasta, că de aş fi făcut eii acel con- 

tract, nică o dată n'aş fi înscris întinsul acea 

clausă; şi că de aceea în dată ce am intrat in 

Ministeriul Finanţelor, întâlnind această, înpreju- 

rare —, căcă atunci începea şi plata, acelui adaos—, 

impresionat de illegalitatea sa, am şi cerut prin 

două raporturi de la, fosta, Căimăcămie desființa- 

rea, acelui adaos. Dar dacă s'a scris în adevăr de 

unii şi s'a pus în lucrare de alţii, eii nu acuz 

nici pe aceştia nici pe cei-lalţi. Guvernul ce a 

pus în lucrare această măsură poate nu s'a în- 

deletnicit a face nici o socoteală, precum am fă- 

cut'o eii ce am patima lămuririi cifrelor, ca să 

văd pînă unde se întindea căştigul ilicit al con- 

tracciilor cu ocazia acelui adaos. 

Acestea sunt cele ce am avut a respunde la
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vorbele Principelui Dimitrie Ghica zise cu destulă 
elocuenţă şi delicateţă, şi pentru care acum îi 
mulţumesc. 

Principele D. Ghica. N'am r&spuns la unele din zisele d-lui 
]. Otetelişanu, despre Pantelimon. Imi păstrez dreptul de ai 
răspunde la timp. Atunci voii dovedi că, de şi s'a făcut de 
fosta Căimăcămie o faptă arbitrară în privinţa acestor aşe- 
zăminte, însă ea s'a făcut în urma unei fapte mult mai ar- 
bitrare de fostul Guvern; căci aşezământul Pantelimonului, 
după Regulament, rămâne să se administreze de familia lui 
Ghica. N'a fost prin urmare fapta Caimacamului Alexandru, ci 
numai contra-otrava unui act arbitrarii făcut de Principele 
Bibescu contra articolului 120 din Regulament, şi dovadă e 
şi ofisul Principelui Ştirbei, prin care incorporează aceste 
aşezăminte cu ale Statului, când lucru regulat era să ceară 
documentele şi actele, după cari se administrează aceste a- 
şezăminte, şi apot să hotărască, daca nu cum-va s'a urmat 
ântâiu hotărind şi apoi cercetând actele. 

Constantin A. Cretzulescu, Ministrul Cultelor. Dosarul a- 
cestei pricini este în Ministeriă ; acolo nu găsesc ofisul de 
care vorbeşte Principele D. Ghica; găsesc numai o lege, în 
care se zice că Pantelimonul să fie admis în fondurile Sta- 
tului, şi văz şi acum un ofis not, care sancţionează acea lege. 

Principele Dimitrie Ghica. La vreme voii răspunde. 

D. I. Brătianu face un amendament la propunerea celor 
5 membri. *) 

Barbu Katargiu. Să'mi daţi voie să r&spunz la 
acest amendament cu un fel de mică poveste. 

1) Cinci deputaţi şi a nume N. Bibescu, B. Bellu, C. Otetelişanu, Filişanu 
şi D. Pliniceanu cereai luarea socotelilor Vistieriei de la 1855 pînă la 1858 
inclusiv, iar amendamentul d-lui 1. Brătianu cerea examinarea tutulor soco. 

telilor încă de le 1847, 

NI
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Prin acest amendament se cere cercetarea socote- 

lilor de la 1847. Dar această cercetare este legată 

de nişte inprejurări politice. Să desfiinţăm ceea, 

ce putem şi să facem ceea ce suntem competenţi a 

face. Să ne inchipuim că am avut o fată, o soră, pe 

care dând'o sub epitropie unui om oare-care, acel 

epitrop ar fi întrebuințat r&i o parte din stare; 

că lam fi tras prin urmare în judecată şi că 

tiibunalele, din slăbiciune sai părtinire, ar fi 

disculpat pe epitrop şi ar fi găsit că bine sati 

făcut acele cheltuieli abusive în paguba nevirst- 

nicei. In urmă, venind alt epitrop, acesta, 

mănâncă cu totul starea epitropisitei, şi aşa tra- 

gem şi pe acesta la tribunal. Oare ce ar zice 

tribunalul advocatului, care ar veni să susţie că, 

pentru ca să se tragă în judecată, acest al doilea 

eritrop, ar trebui să se tragă şi cel dântâii, că 

şi el a prăpădit starea? Dar epitropul dWântâiii 

ate în mâini hotărirea tribunalului de ântâia, 

instanță; bună-rea, o are. Tribunalul d'al doilea 

poate să desființeze pe cel d'ântâiii ? Nu, căci 

acest tribunal era făcut de dou& puteri. Acestea 

aii un legăment cu cele de azi. Suniem veniţi 

aci prin o parte a tractatului de la, Balta-Liman. 

Cele şeapte puteri ai găsit cu cale a ne pune exe- 

cutori ai Convenţiei, pe când Guvernul de la Balta- 

Liman se afla sub regimul tractatului cu acela-'şi
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nume. Acel Guvern, fiind controlat de autorită- 
țile de atunci, a fost găsit în regulă şi prin ur- 
mare acquitat. Oare, lăsând la o parte aceste 
consideraţii, n'am greşi noi, când am zice să nu 
judecăm pe al doilea epitrop, fiind-că cel d'ântâiii 
epitrop a câştigat judecata, pe nedrept ? 

Cât despre socoteli, ei sunt gata să le cerce- 
tăm nu de la 1847, ci de la 1834, numai să le 
putem cerceta. 

Şedinţa de la 13 lunie 1859, 
(Moni. ofic. 1859. Iulie 17, p. 333 sqy). 

La ordinea zilei este continuarea discusiunii asupra cer- 

cetării socotelilor si asupra budgetului, 

Barbu Katargiu amintesce că, in şedinţa, trecută, 
s'a făcut asupra socotelilor o propunere, la care 
mai mulţi deputaţi aii adaus un amendament şi 
un subamendament ce aii fost puse la vot şi 
respinse, şi cere a se pune acum la vot Şi pro- 
punerea asupra căreia nu s'a luat nică o hotărire. 

V. Boerescu cere ca mai ântâiu să se citească amenda- 
mentul săi. Adunarea priimeşţe şi, citindu-se acest amen- 
dament susţinut de 29 deputaţi, se depune pe biuroă. 

Acest amendament este formulat ast-fel: 

« Considerând că examinarea socotelilor este o cestiune 

«ce trebue tractată cu r&ceală si imparţialitate ; 

« Considerând că Adunarea este datoare a revizui toate 
« socotelile, cari n'ai fost întărite şi afirmate de către Ob- 
« şteasca Adunare după Regulament; 

« Considerând că, în cursul desbaterilor ce ai avut loc în
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«senul Adunării, s'a recunoscut că Principele Alexandru 
«a Ghica şi Barbu Ştirbei o să aibă a întoarce la Stat oare- 
«cari sume rs luate din tezaur sau răi întrebuințate ; 

« Dar fiind-că, pe de o parte, nu e conform nici cu dem- 
«nitatea nici cu imparţialitatea Camorii de a condemna pe 
«un om, fâră a-l asculta şi a-l judeca; 

a Şi fiind-că, pe de altă parte, Statul iară-'şi nu trebue 
«să fie expus, prin prelungirea acestei judecăţi, a-'şi pierde 
« asigurările sale pină nu va fi plătit integral; 

« Sub-scrişii sunt de opiniune, în privinţa socotelilor : 
1) « De a se numi îndată o Comisie permanentă, care să 

« examineze socotelile nu numai de la 1855, ci toate acele 
« socoteli cari n'a fost revizuite şi întărite de către Obşteasea, 
« Adunare după Regulament. Această Comisie se va constitui 
« întrun fel de tribunal, spre a constata toate abuzurile ce 
« sar fi comis de Guvernele ce sai urmat în acest timp ; 

2) « Aşteptând lucrarea acestei Comisii, Principii Al. Ghica 
«şi Barbu Ştirbei se vor supune la această măsură asigu- 
«rătoare pentru Stat de a nu putea înstreina nimic din 
« starea lor ; 

3) «La începutul sesiunii viitoare, Comisia permanentă va 
« presenta Camerii resultatul lucrării sale negreşit. » 

Semnaţi: V. Boerescu, Dimitrie Ghica, Al. Const. Golescu, 

A. Prejbeanu, C. Bozianu, N. Rosetti, Nicolae Golescu, 

Bavbu Vlădoianu, C. Gr. Ghica, N.C. Isvoranu, G. Văleanu, 

P. Derbescu, Sc. Voinescu, G. Cretzeanu, N. Lahovari, 

M. Marghiloman, C. Deşliu, N. Pâcleanu, C. Argintoianu, 
I. Marghiloman, I. Brătianu, Sc. Turnavilu, C. T. Grigo- 
rescu, C. A. Cotescu, St. D. Greceanu, T. Brătianu, C. A poslo- 
lescu, N. Opranu, C. A. Roselti. 

Barbu Katargiu, luând voie de la Adunare, ci- 
teşte şi d-sa un subamendament tot în privinţa, 
socotelilor şi *1 depune la biuroiă. 

Iată acel subamendament : 

„Considerând că din propunerea ce dă în cu-
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„noştința Adunării sub iscăliturile a mai multor 
ponor. deputaţi, 

„Unindu-se socotelile necercetate încă de nică 
„una din Adunările competente cu acelea ce 
„Suntem chiemaţi prin Convenţie a, cerceta, s'ar 
„putea socoti înpiedicată Comisia de a cerceta, 
„Chiar pe acestea, ce sunt trimise de Guvern, 
„subscrişii propunem ca, la eventualitatea de a 
„nu se trimite Comisiei acele socoteli anterioare 
„anului 1856, Comisia să-şi inainteze. lucrările 
„sale asupra acelora numai ce Guvernul se va, 
„socoti în cădere a'i trimite, şi Guvernul să, fie 
„rugat ca, pentru sumele recunoscute de illegal 
„cheltuite, incă de acum, să se iea măsuri 
„asigurătoare. 

„Aceasta fiind adinca convicţie de dreptate a 
„Subscrişilor, ei declară, că, din parte-le, la din 
„potrivă, resping de asupră-le or ce răspundere 
„inaintea comitenţilor lor şi a naţiei întregi pentru 
„ilegala însuşire de fosta, Căimăcămie a, listey civile, 
„4 Jratificaţiilor şi a indemnizaţiilor.“ 

Subscrişii : Barbu Katargiu, G. Lenş, 1. Soco- 
lescu, L. Otetelişanu, N. Bibescu. 1) 

1) Prin acest amendament se acuză Căimăcămia, lui A. Ghica: 1) că "şi 
a apropriat lista civilă hotărită de legi numai Domnului Ţării ; 2) că a dis- 
pus de fondul gratificaţiilor contra legilor, cari punea acest fond numaj 
la disposiţia Domnitorului ; 3) că răi şi fâră cale a indemnizat, de suma Th 
milion lei vechi pe nişte contraccii de poşte, domenii, etc,
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Se pun în desbatere aceste două amendamente şi se în- 

cepe desbaterea asupra celui propus de V. Boerescu. 

I. Otetelişanu întreabă că, dacă Guvernul nu va voi sai 

nu va putea trimite toate socotelile de la 1817, Comisia să 

nu cerceteze nici pe cele trimise deja, adică de la 1855 pină azi? 

Y. Boerescu r&spunde că articolul din amendament preci- 

sează destul de bine că Comisiunea are a intra indată în 
> 

cercetarea socotelilor ce “i sunt în mână. 

Barbu Katargiu aprobă cu plăcere unitatea şi 

apropierea ce se pun intre opiniile şi dorinţele 

ambelor părţi din Adunare prin amendamentul 

d-lui Boerescu, şi adaugă că, spre a se vota în 

deplină convicţie de conştiinţă şi a se risipi or 

ce bănuială, ar mai r&mânea, ar trebui să se întru- 

nească şi subamendamentul d-sale, care nu este 

mai mult de cât o complinire a celui propus de 

d. Boerescu. 

D. I. Brătianu combate subamendamentul d-lui Katargiu, 

zicând că este nu numai de prisos, ci şi necuviincios. Apoi 

d-sa adaugă: «Ca să dăm o probă că n'am voit să adoptăm 

otactică abilă, dar nedemnă de o nație, de a ne servi de pati- 

mile unui partid forte spre aisbi pe altul slab '), am cerut 

şi repetăm iară-'şi ca toate abuzurile să fic lovite de nație, 

iar nu de un partid.» Cât pentru ceea ce s'a zis de unii că 

acele abuzuri ar fi poate necunoscute şi prin urmare ane- 

voie de urmăriţ, q. Brătianu produce un act oficial, un raport 

al d-lui S. Cretzulescu, ca Ministru în acea epocă, prin care 

denunţă către Principele Caimacam Ghica spoliaţiile ce des- 

1) Prin partid forte d. I.aBrătianu înţelege pe al Principelui Stirbei, cu 

care ţinea şi Katargiu; prin partid slab, pe al Principelui Al. Ghica.
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coperise sub Guvernul precedent. Din acest raport d. Bră- 
tianu citeşte numai cifrele ca mai elocuente de cât or ce 
cuvinte, şi ast-fel se văd risipiţi: 

Lei vechi n ă 

1. Sub titlul de mile şi ajutoare . . . . .4,795.584 „5 
2. Sub titlul de gratificaţie. ....... 250.500 88 
3. Sub titlul de pensii... ......... 36.444 | =* 
î. Sub titlul de ţinerea bisericelor . . . . 9,934.590  SZ 
5. Sub titlul de lefuri protopopilor . . . . 24 390 99 
6. Sub titlul de adaus la Seminarii. . .. 67.000 | &5 
7. Din casa eparchiilor pentru gratificaţii şi - 23 

pensii „985.000 ]8 £ 
Numai acestea sunt destul spre a ne convinge că şi sub 

Guvernul Stirbei s'ai comis destule abuzuri ') şi că s'a atacat 
nu numai venitul, ci chiar fondurile statornice ale monasti- 
rilor. In privinţa administraţiei proprietăţilor, raportul ci- 
tează : 1) Schimbul din anul 1850 dintre Mitropolie şi d. 
Colonel N. Bibescu, carele luă moşia Brezoaia din Ilfov cu 
o pădure ce singură aceasta a vâniubo pe 12.000 de galbeni 
şi cu o arendă de 21.000 lei în acea epocă, în schimb cu 
moşia Golumbu din Dolj, mult mai mică şi care abia astă-zi 
dă 22.000 lei pe an; 2) schimbul din 1851 dintre Episcopia 
de Argeş şi d. P. Olănescu, etc. 

Barbu Katargiu revine asupra propunerii de a 
se incorpora amendamentele. 

V. Boerescu arată că, după obligaţia ce 'şi a luat Minis- 
teriul, aceasta este de ajuns. 

Barbu Katargiu r&spunde că, pentru o cestiune 
aşa de importantă, e de dorit să fie o însemnt- 
toare majoritate, care nu s'ar priimi de cât pri- 

1) Cu toate acestea ma fost administraţie mai inteligentă şi, relativ vor- 

bind, mai onestă, de câta Principelui Stirbei,
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imindu-se propunerea de a se uni amendamen- 

tele. Intru cât se atinge de făgăduiala Ministe- 

riului că va procura toate documentele, d-sa, 

aminteşte faptul că sai văzut chiar în şedinţa 

trecută discusiuni, cari contestaii Secţiei dreptul 

„de a intra în socoteli necontrolate. In deşert s'a 

demonstrat competenţa Camerii numai de a le- 

gitima, aceste socoteli, căci Controlorul nu este 

de cât un Ministru al Guvernului, şi în fine w-- 

mându-se ast-fel, Comisiunea, ar găsi ocazie de a 

protesta că n'a făcut nimic din cauză că Con- 

trolul nu a cercetat socotelile, şi cu chipul acesta 

sar amâna lucrarea din Secţiune şi s'ar realiza 

dorinţa, celor ce vor a se trece cu buretele peste 

trecut. Katargiu adaugă că aici sunt două ces- 

tiuni: 1) dreptul de contiol al Adunării şi 2) o 

cestiune politică. Convenţia de la Balta-Liman, 

fatalmente un act public, şi tractatul de la Paris, 

care a depărtat'o la început, ne a trmis în urmă 

pe chiar acest Guvern de la Balta-Liman, ca să 

“ne organizeze. Ast-fel, zice d-sa, întemplându-se 

ca o piedică politică să oprească, cercetarea so- 

cotelilor acelui Guvern, am ajunge să legăm o 

măsură posibilă de nişte evenimente incerte şi 

să nu mai putem realiza nici ceea ce ne stă 

astă-zi în mână. 

„In ceea ce mă priveşte pe mine, nu voeşc să
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apăr moralitatea, Guvernelor trecute, pe cari le 
am combătut, şi nu mă cred nici de cum vn per- 

sonagiii atât de mare, ca să deschiz uşa, pre- 

cum s'a zis 1), vre unei puteri în ţară. Iar cât 
pentru ceea ce s'a zis ?) că şefii acelor Guverne 
vor alerga cu feluri de intrigi pe la, Curțile streine 
chiemându-le în ajutor, ca, să le acopere abuzu- 
rile, nu socotesc că acele puteri ai trebuinţă ca 
să, mb fac eii advocat al moralei naţiunilor. Nu le 
crez însă într'o stare aşa de înjosită, în cât să, 
se lase a se influenţa, de unii-alţii, şi să dea a- 

cestora, sprijin la ale lor netrebnicii în contra in- 

tereselor unei naţii.“ D-lui arată cât îi sunt de 
scumpe drepturile ţării, dar că ştie tot de o dătă a 
despărți sentimentalismul de rațiune; raţiunea, 
rece, m&sura posibilului, e singura cărmă în po- 

litică; iar dorințele remân în inimă, pînă în 

momentul când se realizează, 

După o desbatere la care ieau parte Principele Dimitrie 

Ghica, V. Boerescu, I. Brătianu şi Turnavitu, se pune la vot 

amendamentul lui Barbu Katargiu şi se respinge cu 33 bile 

negre contra 27. Apoi, punându-se la vot amendamentul d-lui 

V. Boerescu, se priimeşte cu o majoritate de 50 bile albe 

contra 9, căci Principele Stirbei s'a abținut. 

1) De d. 1. Brătianu. 

2) De acela-si,
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Şedinţa de la 18 lunie 1859. 

(Monit. ofic. 1859, Iulie 22 p. 346). 

In şedinţa de la 16 Iunie 1859 s'a votat, între altele, alege- 

rea a 11 membri în Comisiunea permanentă pentru cerce- 

tarea socotelilor ce nu s'au verificat de Adunarea Naţională 

după Regulament. 

La prima votare a întrunit majoritatea trebuincioasă : 

V. Boerescu, B. Katargiu, I. Otelelişanu, E. Kinezu, I. Pe- 

trescu, B. Bellu, G. Lenş şi St. Greceanu. Cei-l-alţi trei n'ati 

întrunit majoritatea absolută . 

La a doua votare so aleg: C. A. Rosetti, C. Bozianu şi 

I. Brătianu. La alegerea acestor din urmă face aluzie B. 

Katargiu în declaraţia ce urmează. 

Barbu Katargiu anunţă că, în urma înprejurărilor 

puţin parlamentare din şedinţa, trecută, cu ocazia 

votării celor trei din urmă membri; în urma a- 

cuzării repetate de o parte a Camerii de ură, 

părtinire şi r&sbunare, d-sa dinpreună cu patru 

colegi ai săi, demisionează din această Comisie, 

lăsând cercetarea, socotelilor asupra părţii acu- 

zătoare. Tot de o dată aduce aminte că, în cu 

sul desbaterilor asupra raportului Secţiei finan- 

ţiare, s'a arbtat că 10 milioane, risipite fără nici 

un temeiii, trebue să reintre în casa, Statului şi 

că, unindu-se socotelile din urma anului 1856, 

cu acelea ale anilor precedenţi, e foarte de _te- 

mut că se vor aduce complicaţii şi anevoinţe în 

realizarea acestor socoteli.
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In fine d-sa zice că, prin această retragere, cei 

5 membri lasă asupra părții stânge toata onoarea 

şi r&spunderea, acestei lucrări, rămânend ca partea 

zisă dreaptă se dea la timp o nouă dovadă că 

priimeşte cu mulţumire binele or de unde şi de 

la or cine va veni; iar când lucrarea ar vătăma, 

interesele publice, desaprobarea dreptei se va 

mărgini în cercul cel mai restrins al moderaţiei, 

lăsând opiniei publice a hotări cum s'aii îngrijit 

interesele ţării, în această ocazie. 

Şedinţa de la 19 lunie 1859. 
(Monitorul oficial, 1859, August 3, p. 367 sqq.) 

La ordinea zilei este : 4) Alegerea a 5 membri în Comi- 

siunea pentru cercetarea, socotolilor, în locul celor ce au 

demisionat; 2) Votarea în total a proiectului relativ la mi- 

litarii răniţi la 1848 ; 3) continuarea discusiunii budgetului. 

Procedându-se la vot, se aleg în comisiunea pentru cer- 

cetarea socotelilor dd. Stefan Vlădoianu, St Cesianu, |. 

Slătineanu, Barbu Slătineanu şi D. Stefanopolu. Trei din 

aceştia şi a nume St. Vlădoianu, I. Slătineanu şi Cesianu 

demisionează. Atunci se aleg A. Angheleanu, C. Otetelişanu 

şi D. Filişanu, însă şi aceşti doi din urmă demisionează. - 

D. I. Brătianu espune diferitele faze, prin cari a trecut 

cestiunea socotelilor, de la ivirea ei şi pînă astă-zi, diferitele 

incidente si desbateri ce ea a provocat în sânul Adunării şi 

cari toate constată reaua credinţă a părţii drepte şi con- 

stanta ei intenţie de a sârobi drapelul unui inimic, care “i 

face atâta umbră la planurile partidului ce ea representă. 

Retragerea d-lui Katargiu cu cei patru colegi ai săi d. Bră- 

tianu o consideră nu ca o dovadă de deplină încredere, după
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cum zico d-sa, ci ca o consecuenţă a tacticei ce partea 
dreaptă a căutat să ţină în tot-d'a-una, căci, văzând cănu 
poate avea unanimitate, a preferit a renunţa şi la majori- 
tatea ce i se lăsase. 

Astă-zi chiar se face a treia votare, şi stânga, ca să se 
încredinţeze încă o dată că nu pretinde majoritatea in Comisie 
şi că “i place a se pune sub controlul dreptei, care are mai 
mult experienţa trecutului, înplineşte pe membrii retraşi prin 
alţi cinci tot din acea parte. Dar trei dintr'inşii îşi dai în- 
dată demisia, şi mai procedend încă şi la o a patra alegere, 
cei noui aleşi se retrag şi dânşii, toţi sub nişte pretexte ce 
nu pot fi priimite de Cameră şi cari vădesc lămurit că dreapta 
astă-zi refuză din sistem de a mai lua parte în Comisie. 

Ast-fel dar, ca să arătăm pe faţă purul adevăr cum există, 
partea dreaptă văzend că, în cursa, ce întinsese Guvernului 
Ghica, poate să cază şi cele-l-alte Guverne ce s'aii succedat 
de la 1847 pină astă-zi, caută acum şi se sileste din toate 
puterile cum să nimicească ea insă-'şi această cursă. Noi 
cari am fost acuzaţi de partizani şi apărători ai Guvernului 
Ghica, pentru neputinţa noastră ea indivizi şi ca partid po- 
litie, am socotit de datoria noastră a veni aici să consta- 
tăm adevărul în. toată puritatea lui. Ceea, ce am întâmpinat 
însă de cea-l-altă parte a fost o hotărire luată cu multă 
statornicie şi abilitate de a se pune piedici lucrărilor Comi- 
siunii. Domnilor, să vă spun: o faptă poate fi vătămătoare; 
dar, când acea faptă este naturală şi consecuentă cu prin- 
cipiile celor ce o fac, este respectabilă, vine din simţimânt 
de conservaţie. V'aţi văzut ca partid în ajun de a vă înneca 
în groapa ce înşi-vă aţi săpat, şi faceţi toate mijloacele ca 
să scăpaţi. O mai repet, vă respect; tenacitatea d=v vă face 
onoare, e de datoria d-v să căutaţi a scăpa din groapă. 
Este însă şi de datoria noastră să ingrijim ca nu, când veţi 
vrea să săriţi din lac, să aruncaţi noroiul asupra noastră, 
Prin urmare vă declarăm că vom trece îndată la numirea 
acelor membri şi, de vreme ce aşa vreţi, vom completa 
Comisia cu membri afară din sânul d-v şi vom căuta cu 
toate mijloacele a neutraliza toate piedicele ce veţi pune
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înaintea noastră, pentru ca justiţia să-şi iea cursul s&ti şi cei vinovaţi să se pedepsească dupi faptele lor. O zic cu 
credinţă că o să isbutim şi o să vă biruim, fiind-că am cre- 
dinţă în viitorul naţiei mele şi crez că condiţiile cele neno- 
rocite ale trecutului nu vor mai veni să înpiedice naţia de 
la exerciţiul celor mai sacre drepturi ale sale. 

Barbu Katargiu. Astă-zi, ca tot d'a una, ascultai 
cu indestulă mulţumire cuventul d-lui Brătianu 
rostit, în adevăr de astă dată, înti”un ton mai do- 
mol, mai puţin violent de cât or când.. Cu toate a- 
cestea, de şi mai puţin inţepoase, mai puţin ascuţite 
cuvintele d-lui, totu-'Și d-sa nu se putu stăpâni de a 
arunca, acuzaţii şi a pronunţa cu această ocazie Şi 
mai mult linia, de demarcaţie între părţile numite 
dreapta şi stânga, pe care toţi Ştiţi că de la 22 
Ianuarie şi pînă acum am respins-0 din toate 
puterile mele, m'am luptat în toate zilele şi în 
toată ora spre a o şterge. Am strigat tot d'a una: 
„Nu voii dreapta şi stânga!“ Ce mi sa răspuns? 
E de prisos a o mai zice, protocoalele sunt de faţă, 

Vii acum la chestie. 

Budgetul, dându-ni-se aici de Ministeriii, s'a, tri- 
mis la Secţie; ea ne-a înfăţişat o lucrare imper- 
fectă, — sunt, cel d'ântâiii, care am mărturisit”. 
Dar, în raportul ei, ea a arătat trei articole de 
principiii, cari, — fie juste, fie asupritoare în 
fondul lor, —nu arătaii nică de cum că cele-l-alte 
articole nu aii trebuință de cercetare. Răi este 

i 7
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aceasta sali ba ? Nu ştii. Ea n'a zis: „cele-l-alte 

articole, n'aii trebuinţă de cercetare.“ Indată după 

această citire, s'a, ridicat un glas mare, un glas 

de Stentor contra. Secţiei şi a părţii drepte, zicând 

că este nu numai un partid contra altuia, ci un 

partid de persoană contra altei persoane. Aiitrecut 

mai multe şedinţe, şi, la vijelia de acuzaţii şi încri- 

minără prin care am fost calificaţi de instrumente 

de răsbunare, de partisani ai unuia şi altuia, de 

trădători chiar, această parte ce se califică de 

dreaptă a răspuns tot d'a una printr'o răbdare 

nemărginită, printw”un stoicism, la, care negreşit 

nimeni nu s'a aşteptat. Acum auzii de la un onor. 

preopinent că această parte, voind a săpa 0 

groapă, a căzut în cursa ce pregătise. Aşa dar 

e cursă, e viclenie. 

Cu această, sarcină de acuzaţii desprețuitoare, 

pe care tot d'a una, am respins'0, de şi cu cea 

mai mare moderație, dar cu cuvinte îndestul de 

categorice, — protocoalele le dovedesc în sfirşit —, 

am ajuns la alegerea Comisiei de ieri. Partea, dreaptă 

şi stângă ei nu le recunosc, am zis'o în mii de rin- 

duri, nu voiii să înţeleg această deosebire! S'a ales 

dar acea Comisie nică din dreapta nici din stânga, 

ci din deputaţii Camerii. Cu spaimă am auzit 

însă îndată ridicându-se o furtună, pe care nu 

o nădăjduiam. Am văzut eşind din lucrul cel mai
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conştiinţios un noii isvor de acuzaţie, şi acestea, 
toate numai pentru că numele sati poate chipul 
persoanelor sale nu plăceaii la o parte. Am auzit 
0 acuzaţie, care nu s'a, mai pomenit în analele par- 
lamentare, a nume că o parte a Camerii nu e 
onestă, nu e demnă, ci vicleană şi părtinitoare 
Şi că unii din d-nii deputaţă din stânga cer a-'şi 
da demisia dinta”o Cameră, care nu mai merită 
acest nume. 

De aş fi fost aici la, locul meii de deputat, aş 
fi protestat cu glas mare, căci e un lucru neauzit, 
neiertat, a acuza, o parte, pentru că alegerea ei 
nu place celei-l-alte; dar eram pe scaunul Prezi- 
denţiei, şi a trebuit să tac. Am simţit că a mea 
poziţie cerea de la mine o nouă jerifă, o nouă, 
dovadă de răbdare. O parte şi cea-l-altă asi intrat 
în vorbiri, în transacţii. Nu sunt transacţii cu 
conştiinţa, d-lor, nu! De aceea ne tragem acum. 
D-voastră n'aţi avut încredere în noi. EI bine! 
noi avem în d-voastră; de aceea lăsăm onoarea, 
şi răspunderea, toată asupră-vă. 
Am mai auzit zicându-ni-se că ne temem de 

a intra în socotelile Guvernelor trecute şi de a- 
ceea ne retragem. 

La aceasta aduc aminte Camerii că, după acu- 
Zaţiile înpovărătoare şi în nenumărate rinduri 
repetate, după răspunsul din partea noastră, după
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înbrâneirea, sistematică a tutulor amendamentelor 

noastre, am votat, mai în unanimitate, amenda- 

mentul d-lui Boerescu, care cerea socotelile de 

la 1848. Ştiţi prea, bine, domnilor, că, încă din 

cea dântâii şedinţă a acestor desbateri, am fost 

cel d'ântâii care am declarat că nu numai nu 

mă înpotrivesc la, aceasta, dar aş voi să le putem 

cerceta, şi de la 1834. De am făcut; observaţie Ca- 

merii ca nu cum-va, înnodând noui lucrări de o 

five alta, de cât cele prevăzute de Convenţie, să nu 

primejduim interesele Statului, a fost oarepentru-că 

nu voiam a le cerceta şi pe acelea, sait pentru-că ne 

temeam să nu fim stăviliţă de a cerceta şi pe cele 

ce avem în mână ? Ce mi s'a răspuns? Că sun- 

tem instrumente de r&sbunare, că deschidem drum 

streinilor în ţară şi altele asemenea, și de mii deori 

repetate! La, acestea toate noi v'am răspuns cu 

demisia noastră. „Noi suntem părtinitori, “ aţi zis. 

Nu aveţi încredere în noi? Ne retragem dar, şi noi 

ce avem încredere în d-voastră, vă dăm locul 

nostru. Ni s'a. mai făcut; asemenea întrebarea de 

cene am abținut? Neam abținut pentru-că, neştiind 

ce este dreapta sai stânga şi alegend în con- 

ştiinţă, nu voiam să displăcem unei părţi şi să 

mai aducem incidente ca, cele de ieri. Ne am dat 

demisia, căci, după neincrederea şi acuzaţiile ce 

ne aţi aruncat, nu mai puteam rămânea cu onoare
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in acea, Comisie. Noi avem încredere in stânga, 
—»0 numesc aşa, fiind-că mail silit să o numesc —, 
şi iarăşi declar că, dacă Comisia va veni aici cu 
o lucrare limpede, dreaptă şi legală, vom vota 
pe față pentru Comisie, ei cu toţi colegii cari 
Vor avea încredere în mine. Nu ştii de era să 
se intemple tot aşa şi de lucram noi. M& tem 
că atunci era să se întemple una din două: de 
aveam majoritatea în Comisie şi minoritatea, în 
Cameră, atunci era să fim stigmatizaţi şi acuzaţi 
de părtinitori; iar de eram în majoritate în Cameră, 
am fi fost negreşii şi atunci acuzaţi şi ar&taţi ca 
o majoritate nedreaptă Şi apăsătoare, ce-'şi între- 
buinţează puterea spre a apăra interese meschine 
şi personale sai a năpăstui pe neprietenii s&j. 

Conchiz cu cugetul curat: avem încredere în 
d-voastră. Aduceţi o lucrare limpede aică, şi noi 
ve vom susţinea. Mai mult incă: vă vorm sili să ziceţi 
că în adever dreapta şi stânga nu mai există. 

D. I. Brătianu zice că d-sa credea că dreapta va privi 
lucrarea amicilor d-sale ca revoluţionară şi va scăpa, va 
eluda cercetarea socotelilor, chiar compromiţend situaţia, 
politică. Aceasta o credeam pînă acum, adaugă d-sa. Dar 
astă-zi, când d. Katargiu vine şi declară în faţa naţiei şi a 
lumii, că sentimentele d-sale sunt departe de a fi acestea, 
ci nişte susceptibilităţi cavalereşti, când d-sa ne spune că 
are toată încrederea în noi, îmi ieaă curagiul de a răspunde, 
în numele mei şi al colegilor mei, că rezultatţul lucrărilor 
noastre va fi mai mare de cât speram.
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Barbu Katargiu. La, cele ce se mai ziseră de d. 

Brătianu nu mai simţ de trebuinţă a zice nimic 

mai mult de cât că d-lui a uitat că demisia 

noastră nu s'a dat astă-zi ci alaltăieri; ea s'a dat 

nu mai 'nainte de a fi aleşi, ci din potrivă după 

ce am făcut tot casă ne alegem, şi prin urmare, 

departe de a depărta de la noi această sarcină, 

şi a voi să o aruncăm asupră-le, am cerut a lua 

din potrivă toată r&spunderea şi asupra noastră. Şi 

d-lui ne a răspuns. Şi prin ce mijloace? Le ştiţi toţi, 

Sai zis mai sus. O repet şi acum, nădăjduesc 

că lucrarea dv. va fi dreaptă şi legală, şi, în acest 

sens, mă îndatorez înaintea naţiti a vă da atunci 

mâna, 

Şedinţa de la 24 lunie 1859. 

(Monit. ofic. 1859 August 31, p. 413 sqq.) 

La ordinea zilei este discusiunea asupra articolelor în parte 

ale budgetului. 

Asupra unui amendament propus de d.1. Brătianu relativ 

la desfiiinţarea scutelnicilor şi la indemnizarea celor ce a- 

veaii scutelnici, B. Katargiu pronunţă acest discurs. 

Barbu Katargiu, Dacă ieaii astă-zi cuvă&ntul, nu 

o fac ca se apăr un privilegiii, ci ca să îndrep- 

tez o ideie greşită, o tendinţă ce a servit, din ne- 

norocire, a aspri din ce în ce mai mult spiritul 

de desbinare, a însemna cu o trăsură mai adâncă
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linia de demarcaţie dintre partea, aceea (arătând spre 

stânga) ŞI partea, aceasta (arătând spre dreapta) a A- 

dunării. Zic dar că astă-zi nu e vorba de privilegiii, 

ci de o simplă indemnizaţie sub o formă viţioasă.. 

Să cercetăm istoria acestei indemnizaţii. Cu 

acest prilej voiii arunca o căutătură repede şi 

asupra, istoriei acelora, ce cu rămăşiţele acestei in- 

demnizaţii ai ajuns pînă la noi, aducându-le în- 

preună cu r&măşiţele sfâşiate ale naţionalităţi 

noastre: temeiuri pe cari ne sprijinim astă-ză, ca 

să reinființăm năbuşita noastră naţionalitate şi, 

pe cari de le am fi pierdut, am fi pierdut în- 

preună cu ele şi dreptul de a mai fi vre o dată 

nație. Dar să venim la chestie. 

Ce eraii scutelnicii pe vremea când se dati 

scutelnici? Scutelnicii eraii o serie de resplătiri, 

un fel de pensie progresivă, ce se da celor ce 

Slujeaii ţării. Aceşti oameni dar aduseră, ţări lor 

un şir de servicii insemnate, în schimbul cărora, 

aceasta, le acorda un număr mai mic sai mai 

mare de scutelnici proporţionat cu gradul în care 

ei bine-meritaseră, de la dinsa. 

Deci ceea ce era, nu era un privilegii, ci o 

r&splătire oare cum meritată. 

D-lor! Când judecăm trecutul, trebue să a- 
vem cea mai mare grijă de a nu ne lăsa să fim 

stăpâniţi de nici o patimă, de nici un sentiment
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de ură sai de r&sbunare. Să ne ferim în tot 
minutul de a cădea în crima nedreptăţii şi de 
a învinovăţi pe cine-va, pe care poate am fi da- 
tori să-l bine-cuventăm, luând drept isvor al 
unor fapte o ideie greşită, o nălucire cu totul 
contrarie adevărului. 

Să cercetăm dar adevăratul isvor al instituţiei, 
de care e vorba, şi atunci să ne pronunțăm în 
deplină cunoştinţă de causă, cu întreaga con- 
vicţie că ea constitue sai nu un privelegiti. 

Scutelnici, d-lor, în vechime, atunci pe când se 
dai scutelnici, se câstigaii pe temeiul unui rang, 
şi rangul era o răsplată de slujbă —, se înţelege 
că nu vorbesc de. abuzuri; abuzul nu face legea. 

Şi ce eraii acel scutelnici? Nişte oameni, cari, 
în loc de a plăti contribuţia, numită atunci bi, 
către Stat, o plăteaii către un particular. Acum 
când această, instituţie e r&i înţeleasă, nesăbuită, 
baxbară chiar, nu zic nimic. Dar care nație după 
faţa pământului n'a avut asemenea, instituţii ciu- 
date şi barbare, ba încă şi mai barbare chiar? 

Dar, şi aşa, fiind, această formă, de răsplată, a 
încetat de mult. Scutelnicii sati prefăcut în in- 
demnizaţii de bani d'a dreptul de la Guvern, în- 
tr'o adevărată, pensie. 

Cu dreptate oare ar fi acum şi vrednic de sen- 
timentele de omenire ce profesăm aci în toate
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zilele de a lipsi de cel după urmă isvor de viaţă 
pe nişte bieţi bătrâni sai văduvele lor, numai 
pentru-că acestia ai avut veaua soartă de a sluji 
țării lor înaintea Regulamentului, în vreme ce 
toţi slujbaşii de la Regulament încoa se bucură 
de nişte pensii mult mai insemnătoare? Nu. O 
asemenea faptă nu ar fi numai nedreaptă, ci în 
adevăr barbară. D-lor, se spunem mai bine lu- 
crurile pe faţă, Calificând indemnizaţia, scutelni- 
cilor de privilegii, mărturisiţă că n'aveţi în vedere 
această, ticăloasă răsplată a unor sărmani Slujbaşi. 
Nu; preocupaţia dv. nu este aceasta, ci din ne- 
norocire acea ură neinpăcată, de care sunt ne- 
incetat frămentaţi unii dintre dv. în contra, acelei 
Clase de oameni, pe cari îi numiţi aristocrația. 
E de neapărat dar ca să dăm o repede desluşire 
şi asupra acestei chestii. 

ÎN Să cercetăm ce e această uricioasă, aristocrație, 
/ că fu ea în ţara noastră? 

Această dorinţă e o simţire dureroasă ce fierbe 
in sufletele noastre de acum zece ani şi care s'a 
deşteptat şi mai viuă de şease luni încoa. Zece 
ani trecuţi sunt de când plouă asupra aristocra- 
ției tot felul de acuzaţii, de încriminări, de câ- 
lomnii infame! Şi din ce în ce se fac mai ascu- 
țite, mai veninoase, mai sângerătoare! 

Să vedem dacă aceste încriminări, ce rev&rsaţi
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cu atâta vrăjmăşie asupra aristocrației, pleacă cel 

puţin dintu”o cugetare înaltă, dacă ele îşi ai ori- 

ginea, în nişte principii de reinviere a naţiei, pe 

cari acea aristocrație le ar fi respingend, sai într'o 

pornire de patimi micşorătoare şi meschine, de 

nişte interese mârşave. 

Să vedem! 

Ce a fost boierismul şi pe ce s'a bazat el de 

la, descălicătoare? 

Incepend de la întoarcerea Românilor în ţara 

noastră sub Radu-Negru, boierismul se înfiinţă 

pe temeiul virtuţilor şi faptelor r&sboinice. Cine 

zicea boier zicea ostaş, zicea viteaz. 

Dar să lăsăm vechia istorie a strămoşilor noş- 

tri, căci e ştiută de toţi, şi să vorbim de cele 

petrecute în nişte vremi mai apropiate de noi. 

După veacurile de lupte crude şi de isbânzi 

strălucite, veniră veacuii de nenorociri şi umi- 

linţă, cari făcend să cază armele din mâinile 

Românilor, noblețea singură putea fi chiemată 

a mai sprijini drepturile primejduite ale ţării; 

ea, precum le sprijinise cu armele în mână în 

vremile trecute, se nevoi a le apăra prin mi): 

loacele iscusinţei, moderaţiei, înţelepciunii, şi, vai! 

chiar ale umilinţei. 

Dar o nație, care 'şi pierde armele, e silită a 

alerga, la asemenea țriste mijloace sai a peri,
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Aceasta, fâcură şi boerii. De şi desarmaţi, ei nu 

părăsiră steagul naţionalităţii, nu se descurajară, 

nu'şi lăsară ţara în desorganizare; din potrivă, ei 
căutară a o scăpa dintr'o desăvirşită robie, plă- 
tind adesea a lor statornicie cu capul. De şi 
armele erai sfărimate în mâinile lor, ei opuseră 

puternicilor lor biruitori pavăza biruiţilor: supu- 

nerea, blândeţea, răbdarea. Şi nu fu în zadar, căci, 

de suferiră, ei atunci, ne bucurăm noi astă-ză, 

Acum să ne apropiem şi mai mult de vremea 

noastră. 

Sunt familii—, pe cari nu voesce a le numi aci, 

ca să nu daii să se crează că voesce îngânfarea 

Sail caut a linguși pe cine-va —, sunt familii, zic, 

aci în Cameră ce fură representate la 1821 de 

nişte bărbaţi, ale căror nume merită a fi înscrise 

de condeiui dreptăţii pe piatra nemuririi. Ei ve- 

niră cu capul în mână, nu ca să capete posturi 

şi domnie, ci ca să "şi scoță patria din abisulii 

în care căzuse. 

Eram copilu, dar îmi aduc aminte că cea dân- 

tâiu privelişte ce mi se înfăţişă, când mă întorseiii 

în Capitală, fu sângele de român respândit pe 

zidul caselor răposatului Barbu Văcărescu. E ştiut 

de toţi că, în acea tristă vreme, nimeni nu pu- 

tea eşi din casă afară pe uliţă cu siguranţa de a 
șe mai întoarce. Capul de revoluţionar era taxaţ
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o mahmudea,; şi e lesne de înţeles că între ca- 
pul de revoluţionar şi capul unui pacinie cetă- 

țean nu era nici o deosebire, ca, să nu fie luat 
unul pentu altul. Aceasta era starea lucrurilor, 
aceasta era posiţia ţării, când mai mulţi dintre 
cei mai de frunte boieri, luându-'şi inima ?n dinţi, 
se întoarseră, pe pămentul lor, ca să ?] scape sait 
să piară cu el. Ei nu aşteptară, pribegind sait 
preumblându-se prin lume, pină va, trece furtuna 
şi apoi să se întoarcă, casă copleşească, slujbele 
şi posturile de căpetenie. Nu. Ei veniră în mij- 
locul primejdiilor, ca să se înpărtăşească de su- 
ferinţele compatrioţilor lor, să le uşureze, pe cât 
vor putea. Acestea sunt slujbele boierilor; aceştia 
sunt boierii, în faţa cărora dv. aveţi impietatea 
de a arunca tina patimilor dv! 

Tot aceştia sunt boierii pe cari îi numiţă vrăş- 
maşi ai poporului, cari, chiar sub năprasnica o- 
blăduire a Fanarioţilor, tot isbutită a zidi spitale, 
a înfiinţa şcoli, a, institui fonduui pentru trimite- 
rea, tinerilor în statele civilizate, ca, să se formeze 
în ştiinţa lor. Rezultatul acestor măsuri, ce cu 
Regulamentul se desvoltară şi mai mult, sunt 
învederate. 

Dovada o avem chiar aci în Cameră, căci din ase- 
menea tineri avem astă-zi între noi colegi, cari nu 
crez că pretind a fi alt ceva de cât fii ai poporului
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nică că ar fi aşa de învăţaţi, daca acei neînv&- 

ţaţi boieri nu le ar fi votat fonduri, ca să se ducă 

să capete învăţătură. 

De ce dar această pornire asupra celor ce a- 

veaii puterea în mână şi cari poartă un nume, 

dacă a lor putere nu a fost în toate răi între- 

buinţată şi dacă acel nume a fost purtat cu vred- 

nicie? Este oare o crimă de a se trage cine-va 

din vechime? Este o necinste de a purta cine-va 

cu fală numele tatălui săi, când părintele a fost 

un om de cinste? ki întreb pe cine va voi să 

"mi r&spunză. Când înaintea unui străin am arăta 

pe cine-va, din noi că e feciorul lui Gâdea, ce ar 

zice? Păreai-va bine sai sar socoti insultat? 

Insultat? Şi de ce? De ce infamia tatălui, şi o 

infamie poate izvorită din înprejurări nenorocite, 

să se reverse pe capul fiului? De ce cel puţin 

fiul să căute a o ascunde, și fii unor părinți ono- 

raţi să nu se mândrească cu numele ce poartă, 

mai vîrtosii când sunt vrednici de al purta? De ce 

dar d-voastră, pe singurul cuvânt de nobili, de 

aristocrați, vreţi să stigmatizaţi pe aceşti oameni 

ca pe nişte paria? Temeţi-vă, domnilor, teme- 

ți-vă că va veni o vreme, când vi se va m& 

sura cu măsura cu care m&suraţi altora astă-zi. „ 

Aveţi copii sai veţi avea. Pârea-v&-va bine, vă 

intreb, când întw'o zi vor veni alţii să le zică:



110 

„afară din mijlocul nostru, sunteţi nişte paria, căcă 

aveţi un trecut, aveţi părinţi cu un nume, tatăl 

a fost boier“!!! Ştiţi bine, d-lor, că şi d-voastră, 

vă numiţi boieri de către clasele mai de jos. 

Acesta, este boierismul, d-lor, aceasta este is- 

toria sa trecută, actuală şi viitoare. Incetaţi dar, 

vE conjur! Acest răsboiii primejdios pentru so- 

cietatea nostră e o sinucidere reciprocă. Băgaţi 

de seamă! E un element din care nu va isvori 

de cât mult răi pentru biata noastră patrie. 

Elementul de ură şi de vrajbă nică a fest nică 

va fi vre o dată aducător de bine. Boierii v'ait 

dat dovadă că n'aii alta în vedere de cât tot ce 

aveţi înşi-vă. Chiar alaltăieri, după ce aii priimit 

în unanimitate recrutația, obştească, ei întinseră a 

lor rivnă de a v& urma pină a face şi o greşeală. 

Daţi-'mi voie a nu numi într'alt-fel votarea con- 

tribuţiei directe, după modul cum s'a votat. In 

adevăr, d-lor, care este izvorul zelului ce aţi des- 

făşurat cu această ocaziune? Intocmirea unui 

imposit pe baze cunoscute şi economice, ce slu- 

jesc în toată lumea civilizată la aşezarea impo- 

sitelor? Nu. Un folos însemnat provizorii, care 

să vie în ajutorul finanţelor Statului ? Iară-'şi nu. 
Care dar? Zelul cel adevărat al acestei votări 
na fost, d-lor, vă mărturisim în toată sinceri- 

tatea, n'a fost de cât reaua gândire, dorinţa de
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a umili aristocrația. Aţi văzut însă că v'aţi înşelat. 
Aristocraţia ce ziceţi că este partea. dreaptă, în 
loc de a se simţi umilită, v'a arătat a ei grăbire 
de a intra în contribuţie cu cel mai de jos con- 
cetățean. Nu, aristocrația nu se simte umilită, 
ci onorată de acest imposit; asemenea idei nu 

intră de cât în mintea unor oameni cu cugetări 
ghiemuite, meschine, şi al căror punt de vedere 
scurt nu se întinde mai departe de puţin pre- 

țioasa lor persoană. 

In loc dar ca, printr'un vot vrednic de oameni 

serioşi, să întocmiţi un imposit regulat, ce aţă 
făcut? Aţi pus o contribuţie de ris, şi în ceea 
ce priveşte baza şi în ceea ce priveşte cifia lui, 
și ați păgubit Statul de vr'o cinci-şease milioane 
ce ar fi adus un imposit cuvenit, lăsândui acum 
să adune cum va putea abia vro şease-şeapte 
sute de mii de lei. 

C. Cretzulescu. D. Katargiu iese din chestie. 

D. D. Ghica. Trebue să ne apărăm, suntem în drept de a 
o face. (Confuzie) 

D. I. Brătianu Să urmăm D. Katargiu, din contră, e 

foarte în chestie. 

Barbu Katargiu. De aş fi voit să mă opun la 

desfiinţarea privilegiilor, aş fi propus ca cel puţin 
să ni se întoarcă taxa diplomelor. Taxa aceasta,
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e ştiut de toţi, se suie, pentru unii din boierii 
din ântâiele ranguri, la câte-va mii de lei, cari 
fac un capital, a cărui dobândă cu drept cuvânt 
se poate socoti că infiinţează o contribuţie anuală. 
Aş fi putut dar zice: „Voiţi a desființa privile- 
giul boieriei? Foarte bine! Dar atunci întoarceţi 
înapoi acel capital; saii ceea ce voiţi a face este 
o faptă necuvenită.“ N'am zis însă nimic de felul 
acesta. Vedeţi dar care din aceste două tabere 
ale Adunării este cea, nedreaptă. Boierii, nu; căci 
ei aii priimit cu bucurie şi recrutaţia Şi contri- 
buţia generală —, cât; de prost a fost întocmită —, 
precum şi or ce li s'a înfăţişat în folosul obştesc. 
Nu e dar spiritul de dreptate, interesul şi binele 
obştesc ce vă insuflă, când cereţi a lua bucătura 
de pâine din mâna, bieţilor bătrâni slujbaşi; ci 
ura şi patima, ce hrăniţi în veci contra acelora 
pe cari îi numiţi aristocrați; şi spre a vE masca 
aceste sentimente condemnabile, vă sprijiniți pe 
escepții şi pe abuzurile ce s'aii strecurat; şi aceasta 
nu în tot da una, ci după vremi. 

Aduceţi-vă însă - aminte, d-lor, că Dumnezei 
zise într'una din zile lui Iona: „De voii găsi un 
singur drept în Cetate, Cetatea nu va peri!“ 
D-voastră, din potrivă, e destul să, bănuiţi că e 
un nedrept în Cetate şi, de ar fi în a d-voastră 
putere, acea, ticăloasă Cetate ar fi spulberată la
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cele patru venturi. Aveţi dreptate, nu sunteți 
Dumnezei, ci oameni. Şi ce oameni!... 

Conchiz dar şi zic: scutelnicii nu sunt un pri- 
vilegiit feudal, ci o răsplată meritată a serviciilor 
aduse Statului. Lăsaţi dar în pace indemnizaţia, 
şi pe cei ce o priimesc; numărul lor nu este aşa 
mare. Vremea lor e măsurată. Nu mai aii mult 
a ve supăra. Cu dânşii se va stinge şi această 
datorie a ţării către cei ce ati slujito. 

Ea vă e supărătoare, căci ajută, pe nişte oameni, 
pe cari îi bănuiţi a nu fi de aceea-'şi credinţă cu 
d-voastră. Puțin şi cei mai mulţi din ei vor înceta, 
de a vă mai supăra. 

D. I. Brătianu. D-l Cretzulescu zicea că d-] Katargiu a 
eşit din chestie; nu, ci a ridicaţ chestia. 

C. Cretzulescu. Ziceam că a eşit din chestie, căci reclama 
asupra unui vot al Camerii. 

B. Katargiu. Nu reclamam, ci rectificam calita- 
tea, lui. 

D. I. Brătianu, C. Bozianu şi V. Boerescu ieaii pe rind 
cuvântul spre a demonstra că seutelnicii şi poslujnicii nu 
sunt un drept, ci un privilegii, şi prin urmare, conform Con- 
venţiei, trehuesc desfiinţaţi. Pe de altă parte d. Ministru al 
Cultelor, C. A. Cretzulescu, şi G. Văleanu afirmă că scutel- 
nicii şi poslujnicii constituese un fel de pensie pentru ser- 
vicii făcute, şi prin urmare instituţia lor nu conţine nimie 
contrarii Convenţiei. 

Barbu Katargiu zice că, daca n'ar fi avut orele 

8
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scurte, ar fi dorit să răspunză la, toţi d-nii preopi- 

nenţi. Işi reservă însă dreptul de a răspunde d-lui 

I. Brătianu altă dată, pină unde a fost folositoare 

saii vătămătoare retragerea boierilor la 21 şi la 

48 D. Viu însă asupra ziselor d-lor Bozianu şi 

„Boerescu, ca să le arăt că sunt greșşiţi. D. Bo- 

zianu zicea că acum trebue să se dea pensie. 

Ei bine! dacă acum sunt lefurile mici, cercetând 

pe cele de atunci, le găsim că eraii aşa de mici, 

în cât nu sunt vrednice de însemnat. Atunci 

aveam şi lefuri mai mari şi am dat şi gratificaţii, 

ca, să. se facă un capital şi acel capital să dea un 

venit. Şi cu toate acestea se dau şi lefuri şi 

pensii. Deosebirea, este că acum se daii pensii, 

pentru un termin de servicii, şi atunci se dau 

pentru fie-care slujbuliţă. Să vedem acum ce erau 

scutelnicii. Ei eraii un fel de transacţie finanţiară. 

Ministrul de atunci zisese: „De cât să-'mi aducă 

contribuabilii contribuţia la Ministeriu şi Ministe- 

riul să o dea la câte-va persoane, mai bine să o 

dea contribuabilii d'a dreptul acelor persoane. 

A venit Regulamentul şi a pus, în locul scutel- 

1) D. 1. Brătianu zisese : „La 21 şi la 48, Românii s'aii sculat ca să-şi redo- 

bândească drepturile lor naţionale. La 21 şi la 48, unii rătăciţi ab părăsit 

tabăra, română, care, or cât de mică şi de necompletă, ar fi fost, era de da- 

toria or cărui român să vie să se lupte acolo, iar nu să fugă...... Au venit 

streinii, şi pe aceia ce "i ai găsit în tabără, "i au persecutat ; şi la 48 ca şi 

la 21, aceia cari desertaseră tabăra ai venit şi ai profitat de situaţia ţerii 

şi aii luat bunurile ei.“
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nicilor, pensiile. Prin urmare azi avem două clase 
de oameni : pensionari și scutelnici. Ei bine! et 
zic că nu este cuviincios ca acelor oameni b&trâni, 
cari aii servit înaintea, Regulamentului, să le luăm 
dreptul de pensie, pentru cuvântul că acea, pensie 
se numeşte indemnizaţie. De este vorba de scutel- 
nicii, de cari vorbi d. Boerescu, d-lui are dreptul, 
şi nimeni n'a luat; nică o indemnizaţie pentru ej. 1) 

Şedinţa de la 25 lunie 1859, 
(Monit. ofic. 1859, Septembre 11, p. 435). 

La ordinea zilei este continuarea discusiunii asupra bud- getului. 

Barbu Katargiu. Am ajuns în fine la articolul 
din urmă. Aci vedem că este o rezervă, de 
4.200.600 lei (vechi). Am avut cinste a vă mai 
spune că, din această reservi, Statul îşi va plăti 
cu analogie o parte din datoriile sale după pro- 
ducte, pe cari datorii trebue neapărat să “şi le 
plătească. Aceasta, am zis'o însuflat pe de o parte 
de spiritul de commiseraţiune pentru aceia cari a 
dat producte în socoteala, Statului, iar pe de alta 
pentru onoarea şi demnitatea Statului, care trebue 

1) V. Boerescu zisese că poslujnicii şi scutelnicii sunt o urmare a serva. ziului, desființat de c. Mavrocorâat, şi a nume că acest Domn, ca să despă- gubească pe stăpâni de servii lor, le dete scutelnici şi poslujaici
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să-'şi plătească datoriile. Am recunoscut de tre- 

buință a se da or ce economii se vor face în 

folosul drumurilor, ca cu aceasta să înlesnim 

Ministeriului mijloacele de a înainta în lucrarea 

drumurilor, care este una din cele mai de căpe- 

tenie şi care poate să ne aducă în stare de a face 

mai cu înlesnire or ce alte lucrări. 

Insă, ca să nu lăsăm Ministeriul în nedomirire, 

trebue să-i fixăm sait toată această sumă de 

rezervă, saii numai ceea ce va rămânea, scoţen- 

du-se cele două milioane pentru plată ca analogie 

a, datoriilor, pentru ca pe de o parte să-şi plă- 

tească Statul datoriile, iar pe de alta să intre şi 

în lucrarea drumurilor. 

Şedinţa de la 26 lunie 1859. 

(Moni. ofic. 14859. Septembre 14, p. 441 sqg). 

La ordinea zilei e discusiunea asupra budgetului Cultelor. 

D. 1. Brătianu propune următorul amendament, pe care, 

în principii, îl susţine şi d. V. Boerescu : « Potrivit cu art. 45 

« din Qonvenţie, care zice că privilegiile şi scutirile vor fi 

« desfiinţate, se hotăreşte ca toate mănăstirile din Ţara Ro- 

« mânească, pentru cari Regulamentul Organic face o scutire 

« şi aşează un privilegii, să intre în categoria comună a 

« celor-l-alte mănăstiri şi Ministeriul Cultelor să iea admi- 

« nistraţia lor.» 

Barbu Katargiu. Infiinţarea tutulor mănăstirilor 

în general se datoreşte parte familiilor din ţară,
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parte Domnilor noştri. Donaţiile s'ait făcut, cu fe- 
lurimi de condițiuni privitoare mai mult sait mai 
puțin la folosul public Şi al religiei. Aci dar 
se leagă două cestiuni mari. Ântâiti dreptul 
proprietarului de a lăsa un legat cu ce condiţii va 
voi el, şi al doilea dreptul public, asupra, căruia, 
Guveinul avea tot-d'a-una un drept de tutelă. 
Trebue dar să facem deosebire între mănăstirile, 
pentru cari fundatorii lor vor fi format un fel 
de resticţiune că le ridică pentru cutare tr ebuinţă 
publică saii ai căror ctitori or moştenitoni ai 
dispărut după faţa, pămentului, şi de altă parte,. 
Guvernul a luat sarcina de a executa acel tes. 
tament. Dar ce vom face când in testamente 
vom găsi zicendu-se curat că administrarea aces: 
tora se dă cutărei familii? Putea-vom desfiinţa, 
acest drept? Bi zic că nu, căci numai pe baza, 
condiţiunilor acestea s'aii înstreinat acele averi în 
folosul public. Ast-fel el a zis: „dai averea mea, 
în vecii vecilor să fie spre folosul public, însă, 
tot-d'a-una încredințarea, mea este de a fi exe- 
cutor testamentului mei cutare persoană, şi (iu- 
vernul să nu se amestece la nimic.“ Poate Gu- 
vernul veni şi zice; „bună este clausa de a fi 
averea în folosul public, dar tutorul să fiti eii?% 

Aşa dar de vom pune principiul ca toate mă- 
năstirele să intre în Casa Centrală, nu cum-va
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vom priva pe public de acel folos, de şi cu res- 

tricţiunea de a fi guvernate de nişte tutori ad-hoc? 

D. I. Brătianu, Imi pare binecă d. Katargiu a tractat 

chestiunea din puntul de vedere general. Dv. sunteţi pe tă- 

rimul feudal şi sunteţi foarte consecuenţi ; noi insă pe tări- 

mul dreptului public modern, dreptul social, care azi s'a în- 

tins în toată Europa. Cestiunea ce ni se înfăţişează azi este 

o cestiune care a despărţit Europa un veac şi jumătate, şi 

pînă astă-zi nu s'a hotărit încă în toate locurile; aceasta 

este secularizarea bunurilor clericale. Mănăstirile s'au fun- 

dat pe timpul feudal; atunci domnea dreptul feudal; pe 

urmă însă a venit a predomni dreptul social. Când sai 

înfiinţat mănăstirile, societatea nu era nici completă nici 

nu avea asigurarea de azi; braţul cel mai puternic era a- 

părătorul unui drept. De aceea, când se făcea un stabili- 

ment public, se punea sub patronagiul unei familii puter- 

nice, şi, fireşte, fie-care alegea familia sa. A venit însă 

timpul când societatea Europei s'a constituit pe alte baze, 

s'a pus dreptul public pe d'asupra dreptului individual, şi 

atât de puternic, în cât poate da asigurări or cărui stabi- 

liment. . . . 

Regulamentul nostru are multe lucruri rele, dar are şi 

ceva bune. Fu, în streinătate, mă liiudam cu dou& lucruri: 

1) Cu desfiinţarea pedepsei cu moarte, şi 2) cu seculariza- 

rea bunurilor clericale. Ei, în adevăr, vedeam in Regula- 

ment acest principii ... Din acest punt de vedere noi ple- 

când, am aplicat la aceste mănăstiri art. 47 din Convenţie. 

Barbu Katargiu. Cu: părere de răi sunt silit; 

să mai ostenesc şi eii Adunarea. D-nu Brătianu 

a pus chestia pe un iărim istoric. Să 'mi daţi 

voie să r&spunz cu puţine cuvinte, D-nu Brătianu 

veni şi, în puţine cuvinte, ne redeşteptă nişte 

amintiri istorice, şi ne zise că suntem pe tări-
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mul feudal. Răspunsul meii este că feudalitatea 
în România, n'a existat nici o dată. Feudalitaitea 
s'a introdus în Franţa, Germania şi în cele-l-alte 
părți ale Europei. Şi iată cum. 

Precum este ştiut, peste elementul Roman ce 
stăpânea o parte a lumii de atunci, veniră Goţii, 
cucerită pămentul şi, în puterea conchistei făcute, 
reduseră pe locuitori în stare de servi. Aceasta, 
iu baza societăţilor moderne, cărora, le trebuiră 
acele sguduituri, pe cari ni le descrie istoria, ca, 
să se poată preface. 

La noi însă elementul Got nu predomină ca 
acolo, ci din potrivă colonii Romani ştiură să r&- 
mână stăpâni în pace pe păment, afară numai 
dacă se vor scula Dacii să ne conteste pămân- 
tul cucerit de la, denşii. Posesorii dar de pământ 
la noi nu sunt de cât moşneni, adică, locuitorii 
cei vechii sai cumpărătorii, şi ca cumpărător, 
mi se se pare că cine-va trebue să fie mai ab- 
solut stăpân pe averea sa şi de cât chiar cel 
d'ântâiit posesor. Dreptul sfânt, şi consfințit al 
proprietăţii ne duce în urmă, fireşte, la îndatori- 
rea de a respecta testamentele ce sunt ultima 
voinţă a acelora, cari astă-zi nu mai există, ca 
să, 'şi poată apăra drepturile, dar a căror cenuşe 
noi trebue să o bine-cuvântăm, căci ale lor sen- 
timente de iubire de oameni le simţim pînă acum
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prin bine-facerile ce aii testat. Cand dar aceşti 

oameni simpli, dar religioşi, —şi când zic „religios“ 

înţeleg „virtuos“, căci cine înţelege religia în 

partea ei morală, şi bine-făcătoare e singurul ade- 

vărat religios, —când dar acei oameni, cu jertfa 

intereselor chiar ale moștenitorilor lor, aii instituit 

acele stabilimente filantropice, ai voit cel puţin 

să, lase urmaşilor lor, familiilor lor, în locul averii 

materiale, de care îi ai lipsit, cel puţin mulţu- 

mirea, fala de a îndeplini ei disposiţiile testamen- 

tului de a, îi ei, fiii fiilor lor şi strănepoţii stră- 

nepoților lor executori testamentari, dar nu unii 

sai alţii, nu Domnul Ţării, nu Miniştrii sait Gu- 

vernul; căci, de ar fi voit acei r&posaţi să însăr- 

cineze pe aceştia, pe aceştia “i ar fi însărcinat 

cu executarea voinţelor lor. Dar a veni noi astă- 

zi şi a zice: „Testamentul e bun, pe câtă vreme 

ne deschide nouă oamenilor publici oare cari în- 

părtăşiri în averea, testatorului; dar, când e vorba 

de a lăsa acea avere în mâinile rudelor saii ale 

numiţilor într'adins executori testamentari, a- 

tunci testamentul este răi şi trebue să '] schim- 

băm, e un act feudal, trebue nimicit, libertatea, 

veacul, năravurile civilizaţiei ne dai acest drept,“ 

--a veni să zicem aceasta, domnilor, este nu nu- 

mai a face un act irreligios şi immoral, dar am 

da, chiar un drept şi moştenitorilor să ne zică:



A? 
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„O! oameni aj civilizaţiei şi ai libertăţii, părinţii 
noştri aii lăsat o avere spre înpărtăşirea societăţii 
cu condiţiile acolo prescrise; voi, advocaţii înfă- 
țişători ai acestei societăţi, rupeţi testamentul; 
atunci day şi noi intrăm d'a dreptul în averea 
strămoşilor noştri, căci atunci care mai e dreptul 
nostru asupra, acelei averi, dacă contractul ce vă 
chiamă să vă folosiți de densa Paţi rupt?“ Iată ce 
vE vor zice, domnilor, moştenitorii testatorilor 
ce vreţi să desmoşteniţi. Şi vor avea dreptate. 

Dar daţi'mi voie a adăoga aci o întrebare. Gă- 
siți oare d-voastră că daniile de bine faceri nu 
mai sunt din veacul nostru, că nu se mai fac 
acum asemenea jertfe şi că nici trebue să se facă? 
De gândiţi aceasta, nu primejduiţi întradevăr 
nimic. Dar de credeţi că se mai pot găsi su- 
flete înalte, cugete bine-voitoare, cari pot să lase 
societăţii ceva danii, cu cari să vie în ajutorul 
slăbiciunilor şi nenorocirilor omeneşti, apoi atunci, 
domnilor, daţi'mi voie să zic că închideţi pen- 
bu tot-d'a-una uşa unor asemenea danii şi prin 
urmare vE faceţi pricinuitorii unei păgubi însem- 

nate societăţii. 

D. Boerescu, D. Katargiu e contra acestui principii şi 
prin urmare nu vrea să voteze pentru amendament; atunci 
însă ar trebui să critice pe cei ce au luat iniţiativa, 
nu pe noi,
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Barbu Katargiu. Principiul meii este să se sfin- 

țească toate testamentele. 

In urma acestui discurs, amendamentul d-lui 1 Brătianu, 
precum şi amendamentul d-lui V. Boerescu aii fost respinse. 

Şedinţa de la 27 lunie 1859. 

(Monitorul oficial, 1859, Septembre 24, p. 453 sqq.) 

La ordinea, zilei este votarea budgetului Ministeriului de 
Finanţe. 

D. L. Brătianu, intr'un discurs lung, declară că, dacă d-sa 
si alţi membri din stânga vor vota pentru budget, aceasta o 
fac numai din necesitaţe, iar nu din încredere pentru Mi- 

nisteriu, 

După o replică din partea Principilor Dimitrie Ghica şi 

Ştirbei, iea cuvântul Barbu Katagiu. 

Barbu Katargiu. M& siniţ foarte inulţumit şi tot 

într'o vreme şi mâhnit de cele ce se ziseră de 

Luminăţiile Lor Beizadea Ghica şi Ştirbei. Ceea 

ce voiam să zic însu-'mi, sunt cele ce s'aii zis 

de Luminăţiile lor. Prin urmare cuventarea mea 

va fi mărginită. Nu mă voii întinde în vorbe, ce 
nu ai fi de cât o repetiţie a celor ce s'aii zis. 
Cu toate acestea, dacă îmi veţi da voie, voii să 
adaug şi eii ceva, asupra celor zise de d. Brătianu 
cu ocazia, revoluțiilor române. 

D. Brătianu, vecinic înarmat contra părţii 
drepte, care este umbra, coşinarul ce 1 turbură
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ziua, şi noaptea, atât alaltă-ieri, când a făcut is- 
toria boierilor, cât; şi astă-zi, confundă, pe boieri 
cu partea dreaptă, fără, să, bage de seamă că, în 
acea parte, sunt cei mai mulţi nişte sărmani pro- 
prietari, cari n'aii făcut nimic din cele ce se a- 
runcă în spinarea părţii drepte. Alaltă-ieri ne a 
zis că, de câte ori România a dat un glas de li- 
bertate, boierii au fugit şi au lăsat ţara în pră- 
pastie. Astă-zi ne zice că toate relele vin din par- 
tea dreaptă, că în Sfirșit şi acum, în cursul acestei 
sesiuni, partea dreaptă e pricina de n:am făcut 
nimic, ţiind Adunarea în loc printi”a a sa rea, 
voinţă, şi îndărătnicie. Voesc dar să r&spunz Şi 
la una şi la cea-l-altă din aceste două imputări. 
Şi iată cum. Pentru ceea, ce se atinge de pierderea, 
de vreme a Adunării, aş ruga pe biuroi să facă 
bine de a da sub tipar toate voibirile ce sati 
făcut în Cameră, în tot timpul sesiunii, atât din 
partea stângă, cât şi de dreapta, spre a se ve- 
dea câte pagini sai zis de noi Şi câte volume 
de stânga. După cum vedeţi, d-lor, lucrul e lesne 
şi de făcut şi de dovedit; e o chestie de soco- 
teală de vorbe şi de fraze. 

Cât pentru iniţiativă, avem Convenţia, care e 
stilpul, pe care trebue să ne rezimăm. Ea ne 
prescrie nişte hotare, peste cari nu putem trece; 
ea nu ne permite a ne constitui în 24 de ore în
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Comitet de Salute pubhcă şi în 24 de ore să 

scoatem, să creăm o lume nouă. Convenţia e 

destul de înţeleaptă, căci a prevăzut că, pentru 

ca să se organizeze o nație, îi trebue timp şi 

sânge rece, şi, în a sa înţelepciune, ea, ne a pres- 

cris cum avem a proceda la lucrările noastre. 

Câtă, chibzuire, câtă cugetare matură trebue să 

aducem la, prefacerea legilor noastre, noi mai cu 

seamă ce suntem un popor noii, un popor copil 

şi ale cărui patimi şi uşurinţe revoluţionare ne 

aii slăbit cu totul judecata! 

Convenţia dar nea zis curat: „Procedaţi la re- 

vizuirea legilor; dară pină atunci staţi în cele 

vechi.“ Acum ne vedem acuzaţi de unii din noi 

că nu lucrăm nimic, că nu voim să intrăm în 

Convenţie. Dar noi întrebăm: cari sunt proiectele 

legale venite aici şi rămase nelucrate? Care parte 

oare mai mult de cât noi a strigat „la vot?“ 

La 24 Ianuarie, am ales un Domn în unani- 

mitate şi ne am zis să fim uniţi şi să lucrăm 

bărbăteşte pentru susţinerea lui, pentru sprijini- 

rea votului nostru în favoarea Unirii. Am pri- 

imit acestea, cv entusiasm şi statornicie; am pri- 

imit a, face ceva, care era mai pre sus de căde- 

rea noastră. Noi am eşii din linia ce ne a tras 

Convenţia, şi de aceea am jurat că, or ce se va 

întempla, să fim ca fraţi. Să vedem acum care
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parte, dreapta saii stânga, a căleat jurământul? 
Când s'a cerut de deputatul Moldovei, la ve- 

nirea sa aicea, o mare înfrățire şi unire, noi, 
adică partea, dreaptă, — de vreme ce o numiţi 
aşa —, îndoitu-ne-am de a manifesta, ca dorinţa, 
noastră e de a merge la Focşani şi de a lucra 
pentru completarea Unirii? Şi cej ce aii mers acolo 
dintre noi cum aii lucrat în acest mare interes 
al naţiei ?... O ştiţi, o ştim toţi... 

A venit apoi cererea creditului de opt milioane 
pentru armare, şi s'a. votat. 

Şi daca unii n'aii avut încredere în vre un 
Ministru, pentru aceasta putem fi osândiţi ? 

A venit chestiunea recrutării în de obşte; şi 
iară-'Şi am votat'o în unanimitate. 

A venit, în sfirşit, chestiunea, unei contribuţii 
obşteşti. Ei unul, de aş fi fost faţă, m'aş fi înpo- 
trivit din toate puterile, o mărturisesc, la, o ase- 
menea propunere nesăbuită; nu că sunt contra, 
principiului contribuirii de obşte, —este ştiut de 
mulţi că acest principii e simţit şi proclamat 
de mine de mult—; dar m'aş fi opus, căci legea, 
contribuţiei nu se face după însuflări de şicane, 
de r&sbunări meschine saii de glume copilăreşti, 
ci după temeiuri sănătoase, ştiinţifice, după com- 
binaţii economice, potrivite cu starea şi versta 
poporului unde are să se aşeze acele imposite. Cu
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toate acestea partea dreaptă, ca să dovedească, 

mai mult ul sii dispreţ celor ce credeaii că o 

vor umili cu această legiuire, a votat'o pe dată; 

dar a făcut o greşeală, care, pe lângă cele-l-alte 

pînă aci espuse, a păgubit Statul cu patru-cinci 

milioane ce putea, avea de la o contribuţie bine 

înţeleasă şi serioasă, în loc de patru-cinci sute 

de mii de lei ce vă aduce din această ridiculă, 

impunere. Acesta e şirul celor urmate de Adu- 

nare, acestea sunt lucrările noastre, de nu mai 

mult. Precum vedeţi, d-lor, acestea sunt fapte, 

nu vorbe. 

Vii acum la a doua chestiune, la acuzarea, ce 

se face boierilor de a nu fi răsboinică. 

Grecii ziceai: „vitejia unită cu înţelepciunea 

este o virtute.“ Daţi-mi voie, d-lor, de a zice şi 

eii azi că a dori şi a voi sunt două lucruri cu 

totul deosebite. A dori şi a voi a face, fără să, 

cercetăm și posiţiunea în care ne aflăm, este o 

nebunie. 

Trebue, d-lor, a dori, a voi ce se poate, a cer- 

ceta posiţiunea în care ne aflăm, a întreprinde 

numai ce putem, a păşi cu înţelepciune, căci un 

act imprudent şi prea cutezător ne ar duce la peire. 

In trecut, în înprejurările în cari ne aflam 

atunci, ţara a fost r&sboinică; dar, din eveni- 

mente triste ce aii trecut peste ea, moravurile
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răsboinice s'aii pierdut şi ţara a devenit agri- 
colă, şi, căzând în slăbiciune, drepturile ei ai fost 
călcate, pierdute. După mai multe veacuri de tristă 
memorie, S'aii ridicat în sfirşit mai multe mari 
puteri învprejurul nostru, cari, pentru interese de 
felurite naturi, interesându-se Şi de soarta noastră, 
ai zis să scoaţă, această ţară, din nenorocirea în 
care a căzut şi să-i dea drepturile pierdute, 
starea, ei de mai 'nainte. Cum vedeţi, Europa ne 
a plâns pentru pierderea, drepturilor noastre. Din 
nenorocire, plana asupra noastră, acuzaţia de neo- 
vinduieli, de tendințe primejdivase năprasnice. De 
aceea, Europa a zis că ea garantează, independenţa 
noastră; dar tot într'o vreme ne a prescris Şi 
cum avem a ne conduce şi mai cu seamă cum 
are a fi miliția noastră, 

A cere dar acum să întocmim o oştire nume- 
roasă şi amenințătoare, pe lângă alte necuviinţe 
economice şi finanţiare, ar fi o desfidere către 
puterile ce ne aii scos la lumină, şi prin urmare 
o faptă prea puţin înţeleaptă. 

Nu socotiți, d-lor, că eti doresc mai puţin de 
cât dv. să-mi văz ţara, onorată, şi tare. Pot zice 
chiar că, această dorinţă e încă, şi mai vechie în 
mine de cât în mulţi dintre d-voastră. 

Nu-i doresc însă nici de cum un caracter răs- 
boinic don-chigotesc, căci n'aş dori pieirea ei, ci
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„0 voii r&sboinică in conformitate cu posiţia «i, 

-—
 

atât cât să se poată apăra de acele bântuiri ne- 

coprinse în garanţia Ruropei, ce este pentru noi 

cea mai puternică pavăză de apărare; r&sboinică, 

în sfîrşit, așa în cât să nu riză lumea de noi ca, 

de nişte copii fanfaroni. Intm'alt fel, vă întreb 

oare cel ce ar voi să ne înarmăm cu cuget de 

a ne r&sboi în contra unor puteri, pe cari avem 

aerul de a le bănui de răi-voitoare nouă, mar se- 

m&na, oare acela cu un alt Samson, care, înarmat 

cu falca unui animal oare care, ar căuta să sdro- 

bească, alte legioane de Filisteni? 

Vă făgăduesc, d-lor, că nimeni din partea, 

dreaptă, cel puţin, nu simte dorința de a se pre- 

face într'un asemenea Samson. 

Domnilor! Europa a restatornicit drepturile 

României, dar veghiază asupra faptelor noastre. 

Ea, cere ca ţara să aibă o oştire aşa cum poate 

fi de folos, iar nu de povară şi învălmăşire. Să 

lucrăm înţelepţeşte, d-lor, să ne conformăm cu 

„ dorinţa Europei, ca sa vază că suntem vrednici 

de starea ce ne dă. 

La 1821, dacă toţi Românii pe vremea aceea 

ar fi fost aşa de uşure r&sboinici, în cât să neso- 

cotească puterea ce avea a combate şi să se 

facă Samsoni, am fi avut poate acum un Paşă, 

în loe de Constituţie. Dar nu, d-lor, bătrânii noş-
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tri, pe cari îi ocăriți cu atâta uşurinţă, ai simţit . 
că nu pot fi Samsoni, fără a 'Şi primejdui ţara. 
Şi au făcut bine că "şi ai scăpat ţara. 

Btrânii aceia pe cari îi despreţuiţi, prin înţe- 
lepciunea şi răbdarea lor, aii ţinut lucrurile cum 
ai putut, prin mijlocul atâtor nenorocite încer- 
cări şi cu micile lor mijloace, ca să ne lase 
drepturile de cari ne bucurăm astă-zi. Intre cei 
ce aii fost şi aii făcut ceva, şi între cei ce fă. 
găduesc şi n'aii făcut nimic, este mare deosebire. 
Cei ce aii fost, ai făcut mult răi, dar ai făcut 
şi mult bine; vânturând faptele lor, tot vor r&- 
mânea multe grăunţe din pleavă, ca să avem ce 
semena şi să putem în urmă culege. Dar, de 
vom ventura vorbele pompoase, făgăduelile um- 
flate, de cari suntem asurziţi de câţi va ani 
în coace, vă întreb, în cuget curat, ce credeți că 
ne ar r&mânea? Tot ceea ce am putea agonisi 
venturând ventul: un sgomot amăgitor, o gângă 
de vorbe îngânate, babilonice, neinţelese chiar 
de cei ce le rostesc. Iată rezultatul. Ve rugăm 
dar, d-lor, fiți mai modeşti in vorbe. Noi avem 
răbdare şi răbdare multă; vă aşteptăm faptele, ca 
să v& putem cunoaşte cine sunteţi, ce voiţă şi 
ce puteţi. 

Ceea ce voiţi, o cam știm. Voiţi să ajungeţi, 
voiți să v& suiţi; nimeni nu vă opreşte. Dorinţa 

9
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ve e firească. Dar aci mă întore la Ministeriii 

Şi "1 rog să 'şi modereze încrederea în cei ce 

daii făgădueli prea mari şi, chiemându'i la slujbe, 

să facă, pe fie-care a merge treptat. 

Nu vă poprim, d-lor, de a vă sui pe scara sluj- 

belor; nici o dată n'aţi fost popriţi, nică d-voastră 

nică părinţii d-voastră. V& rugăm însă să călcaţi 

mai încet din treaptă în treaptă; nu. voiţi a sări 

din capul de jos al scării tocmai la cel de sus 

şi de acolo de o dată sus pe straşină,; fiind pa- 

sul cam 'mare, ne e fiică să nu cădeți, şi, ceea 

ce ar fi mai râu, să cădeţi peste noi ce vă pri- 

vim cu atâta plăcere, şi să ne rupeţi gâtul şi 

nouă şi vouă. Urmând, din contră, după cum 

VE povăţuim, mai cu încetul, mai moderat, o să 

fim toţi bine, o să ne lăsaţi vreme să vă jude- 

căm faptele, şi fiţi bine încredinţaţi, că, de vă 

vom vedea făcând mai bine de cât noi, de cât 

- bătrânii noştri, noi vom fi cei d'ântâiii ce vă 

vom admira, mulţumi, înbrăţişa. Credeţi-ne, a- 

vem trebuinţă de oameni capabili în ţara noas- 

tră şi nimeni din noi nu este aşa de nesocotit, 

în cât să ceară a avea monopolul tutulor capa- 

cităţilor. 

Se votează budgetul şi se priimeşte cu 47 bile albe contra 

una neagră.
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Şedinţa de la 3 Iulie 1859, 
(Monit. ofic. 1859. Oetombre 10, p. 494 sqq.) 

Adunarea intră in discusiunea budgetului -Ministeriului 
Cultelor. 

D. I. Brătianu face următorul amendament relativ la lua- 
rea unci a patra părţi din veniturile mănăstirilor închinate. 

« Piind-că mijloceşte legiuire pentru a 4-a parte din ve- 
a nitul mănăstirilor închinate în ajutorul Statului pentru u- 
« şurarea datoriilor lui şi la punerea în practică sunt mai 
« multe trebuinţe simţite, şi fiind-că Guvernul actual a şi 
« păşit la executarea acestei legiuiri, propunem a se trece în 
«budget la venit suma de această a 1-a parte conform ace- 
«lei legiuiri pină la o definitivă legiuire despre aceasta, 
a îndeplinindu-se şi pe anii trecuţi de la legiuire, » 

In cursul desbaterilor asupra acestei propuneri, care s'a 
priimit de către Adunare, s'a pronunțat următorul discurs. 

Barbu Katargiu. Eram hotărit să nu ieati cu- 
ventul; dar trebue se daii oare-cari desluşiri, 

Acest subiect se înparte în dous: una e legea 
care a hotărit să se iea 1/4 din veniturile mănăs- 
tireşti, cea-l-altă este maj limpede, este vovba de 
cele 12.000 galbeni ce sati învoit chiar mănăs- 
tirile să dea Statului în urma unei transacţii, pînă 
la o definitivă regulare a acestei chestii. Aceste 
12.000 galbeni sunt hotărite a se da de acum cinci- 
Sspre-zece-şeai-spre-zece ani, şi în Moldova s'a ŞI pus 
în lucrare. Guvernul de acolo a priimit de atunci 
regulat pe fie-care an acea subvenție; dar la noi 
Domnitorii, după vremi, temându-se ca nu cum
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va prin priimirea acelor transacţii să compro- 

miţă un drept mai mare al Statului, ai refuzat 

de a priimi cele 12.000 galbeni; căci, în adevăr, 

nu sunt mănăstirile ce trebue să ne facă nouă 

subvenţii, ci noi mănăstirilor. Testamentele ace- 

lora, cari, după vremi, aii lăsat acele bunuri la 

mănăstiri, zic lămurit la ce înbunttăţiri să se 

intrebuinţeze veniturile lor şi hotăresc ca numai 

ceea ce va prisosi să se trimeaţă mănăstirilor 

cărora le aii închinat. Acele mănăstiri nu sunt 

de cât niște executor testamentari lăsaţi de tes- 

tatori, pentru că ele le ai infăţişat pe atunci 

mai multă încredere şi siguranţă că vor înde- 

plini disposiţiilor testamentelor; însă nici de cum 

nu li se dă dreptul prin acele testamente dea 

se bucura de acele bunuri şi a scoate toate a- 

cele venituri afară din ţară. 

Pe aceste baze Domnii României au zis: „nu 

priimim noi subvenție de la mănăstiri; ci noi să 

le facom lor. | 

Or cum însă, acele 12.000 de galbeni, la cari 

S'aii învoit chiar mănăstirile a da Statului pe fie 

care an şi cari pentru cuvintele ce arttaiii s'au 

refuzat de Guvern, noi suntem în drept a le 

cere, şi de atâţi ani fac un fond considerabil. Aşa 

noi să le cerem acea datorie şi cu aceasta nu 

se infirmă de loc votul ce am dat astă-zi. Acele
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resturi însumează un capital de mai bine de șeapte 

milioane. Şi, în adevăr, o asemenea însemnată 

sumă, înt'o vreme când trebuinţele Statului sunt 

aşa de simţitoare, iar starea Finanţelor aşa de 

tristă, — o asemenea sumă, zic, nu este de trecut 

cu vederea şi prin urmare nu trebue lăsată 

la o parte. 

La il Ocţobre 1859, in urma demisiunii Cabinetului N. 

Cretzulescu, Ministeriul se compuse ast-fel: Ion Ghica, în- 

lerne şi Preşedinte al Consiliului; A. G. Golescu, culte şi 

instrucţie ; loan Bălăceanu, control; V. Alecsandri, externe; 

G. Cretzeanu, ad-interim la justiție; C. Steriade, finanţe; 

]. Cornescu, apoi 1. Florescu, r&sboiii. 

Acest ministerii a ţinut pînă la 28 Maii 1860. Sub dinsul 

se disolvă Camera electivă la 9 Decemere 1839, pentru cu- 

vântul că accastă Adunare, având numai chicmarea de a 

alege pe D.mn, nu se putea preface în Adunare legiui- 

toare ordinară. 

Ia nouile alegeri făcute în ziua de 19 Februarie, B. Ka- 

targiu Îu ales în colegiul proprietarilor mari din Ialomiţa 

şi al celor mici din Mehedinţi şi din Teleorman; la acest 

din urmă colegii el a avut un număr egal de voturi cu Co- 

lonel Păucescu. Katargiu optă pentru Ialomiţa. 

Şedinţa de la 5 Martie 1860. 

(Monit. ofic. al Ţirii Româneşti, 1860, Martie 3, p. 219 sq.) 

Principele Brâncoveanu citeşte o telegramă adresată E, S. 

Mitropolitului de către d. G. Stirbei, prin care acesta roagă pe 

Adunare a'l însădui să rămâie în Craiova pină ia soluţiunea
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procesului ce i s'a intentat; căci atât pentru onoarea Adu- 
nării, căt şi pentru a d-lui „proprie, nu poate veni să'şi iea 
locul intre deputaţi, sub bănuiala unci crime aşa de grave 
ca accea de care coste acuzat. *) 

Barbu Katargiu crede că toată Adunarea simte 
o nemulțumire dureroasă de a vedea că sesiunea 
incepe cu un incident aşa de deplorabil. Pină 
acum, continuă d-lui, am avut destule nenorociri 
isvorite din necunoştinţa principiilor fie-căruia, 
din ideile greşite, din suposiţiunile contrarii ce 
ne făceam unii asupra altora. Mai mulţi dintre 
noi, prevăzend tristele rezultate ale unei ase- 
menea stări de lucruri, luptară din toate pute- 
rile, ca să potolească furtuna şi să aducă între 
noi apropierea, de care aveam trebuinţă. Pe când 
se făceait aceste încercări, un incident neplăcut 
se ivi în Cameră: un deputat se cere înaintea 
judecății, ca să dea oare-cari desluşiri întrun 
proces criminal. 2) Vă aduceţi aminte cu ce grăb- 
nicie a lucrat Adunarea în această înprejurare. 
Astă-zi se presentă un asemenea caz, dar mult 
mai grav, căci acuzarea e mai directă, mai posi- 
tivă. Ceea ce am făcut anul trecut, vom face 
negreşit şi estimp: să întrebăm adică pe Minis- 
teriii de este întradevăr crimă, şi atunci să cerem 
a se da judecății cu dovezile cuvenite, potrivit 

1) Intre altele, Principele Stirbei era acuzat de inaltă trădare, 
2) Vezi Sedinta de la 26 Maii 1559, p. 48 sqq.
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legilor; iar de nu va fi crimă, atunci... Adunarea 

va chibzui ce mai rămâne de făcut. 

La ceea ce s'a zis că, mai "nainte de or-ce des- 

batere, Camera urmează a se constitui, d. Katargiu 

răspunde că, după opiniunea d-lui, o Cameră e 

constituită din ziua chiar a deschiderii sale; lucră- 

rile însă se înpart în două: în lucrări oare-cum 

de procedură şi în lucrări de fond saii legiuitoare. 

Membrul Adunării, de care este vorba, a fost 

arestat sub o gravă acuzare, şi acum, pentru 

onoarea sa şi a Camerii, e de datoria sa a stărui 

ca să se spele de această imputare; căci este 

întradevăr o crimă demnă de toată asprimea 

legii, nu a face, ci numai a cugeta la o asemenea 

faptă. Este timpul de a înceta aceste mişcări, de 

a cunoasce pe aceşti oameni periculoși, spre a-i 

da judecății şi a-'şi lua osînda. O dată scăpaţi de 

aceste elemente turburătoare, n'ar mai avea nici 

un înţeles denominaţiunile de dreaptă, stângă 

şi altele. 

Şedinţa de la 8 Martie 1860, 

(Monitorul oficial, 1860, Martie 14, p. 245 sqq.) 

In şedinţa precedentă de la 7 Martie, majoritatea Adunării 

invalidase alegerea d-lui Văleanu, pentru motivul că acesta, 

era prefect al judeţului Olt. Minoritatea, ce se pronunţase 

pentru validarea acestei alegeri, argumenta că in Convenţie
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neprevăzendu-se nici o prohibiţiune de felul acesta, ea era 
legală. Totu-'şi Adunarea a hotărit in principii incompatibi- 
litatea calităţii de deputat cu funcțiunea de administrator 
(prefect). 

In şedinţa de la 3 Martie, venea în desbatere validarea 
alegerii d-lui N. Opran, administrator al judeţului Dolj. O 
parte din deputaţi susţineaii validarea acestei alegeri, pe 
“temeiul că Adunarea nu poate vota legi din propria el ini- 
țiativă. V. Boerescu, unul din sprijinitorii alegerii d-lui 
Opran, zisese: «Votul de icri a fost un vot al unci Adunări 
suverane; a fost aşa, fiind-că aşa a voit să fic; a fost un vot 
revoluţionar.» Cu această ocaziune B. Katargiu făcu dis- 
cursul următor, pe care îl reproducem după redacțiunea 
publicată in ziarul Conservatorul Progresist din 1860 Martie 
29, p. 98, pentru că această redacţiune, probabil rev&- 
zută de Barbu Katargiu, este preferabilă celei din Monito- 
rul oficial. 

Barbu Katargiu. D. Boerescu ne zise că recu- 
noaşte omnipotența Camerii, în ceea ce se atinge 
de verificarea voturilor, dar adăugă, din nenoro- 
cire, caliticaţia de revoluţionară. Resping acea- 
stă calificare. Convenţia a dat, în adevăr, o lati- 
tudine mare Adunării, în ceea ce se atinge de 

chestia de faţă. Dar această latitudine, această 
omnipotență nu se poate întinde pină la nedrep- 
tăţi şi la acte revoluţionare. Adunarea, din con: 
tră, e datoare a'şi inărgini prerogativele sale în 
cercul dreptăţii şi al cuviinţei, şi a sa dreptate 
și cuviinţă urmează să fie “în tot-d'a-una povă- 
țuite şi conduse de adevăratele drepturi şi in- 
terese ale ţării.
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Am auzit repeţindu-se vorba de partid, de gu- 

vern sau ministeriui etc. etc. Ceea ce voii să 

zic astă-zi, e ceea ce am zis şi repeţit in nenu- 

ms&rate rinduli; e că ar fi de dorit să nu se mai 

afle un Român, care să mai arunce între noi a- 

ceste calificări, ca un tăciune de discordie şi de 

ură, Acel tăciune îl sccoteam stins de mult. Cel 

ce va indrăsni dar a'l mai aprinde, comite o 

faptă. primejdioasă, criminală. In adevăr, ce în- 

ţeles mai pot avea astă-zi aceste calificări? 

Care e Românul cu simţiminte nobile, care 

să nu le respingă din toate puterile sale? [E de 

obşte cunoscut, socotesc, că rădăcinile ministe- 

riale nu sunt aşa de adânc înfipte în băncile unde 

stai Miniştrii, mai cu seamă sub regimul con- 

stituţional în genere şi mai cu osebire acum la noi. 
Miniştrii dar nu pot uita că, mai 'nainte de 

toate, ei sunt Români şi deputaţi şi apoi miniş- 

tri, şi că, prin urmare, €i ai datoria de a se 
ocupa mai mult de drepturile ţării în genere, de 

cât de prerogativele esclusive ale ministerielor ; 

căci aşa numai s'ar putea păstra cumpăna dreaptă 

intre osebitele puteri ale oblăduirii acestei ţări. 
Intwalt fel, am fi în primejdie de a vedea pe 

una, cotropind drepturile celei-l-alte şi atuncă echi- 

librul s'ar rupe, şi trebue să ne păzim tare de o 
asemenea primejdioasă înprejurare. [n chesţia



138 

de față, nu e vorba nici de persoană nici de un 

principii noii, ce Camera ar voi să înfiinţeze; e 

vorba de un incident ivit cu prilejul alegerilor 

şi care, de s'ar trece în tăcere, ar putea desfi- 

ința cu totul adevărata reprezentare a naţiei. 

Spre mai bună desluşire, să presupunem că 

numai sunt miniştri aceştia; că vin alţii, cari 

nu ştim cum vor fi. 

In lume sunt, d-lor, oameni şi buni şi răi, şi 

de bună credinţă şi de rea, credință. Ce s'ar în- 

templa oare când, in asemenea caz, s'ar desfiinţa 

Adunarea mai "nainte de a fi făcut o legiuire 

desluşitoare asupra chestiei ce ne preocupă, şi 

de n'am desluşi acest punt ce pare întunecos 

al alegerii cârmuitorilor în districtele încredințate 

jurisdicției lor ? 

Oare nu s'a putea, ca, la o nouă alegere, sub 

influența unui ministeriii ca acela ce am presu- 

pus, să vedem sosind in această sală pe cârmui- 

torul fie-cărui judeţ cu cortegiul săi de subcâr- 

muitori, pomojnici etc., şi poate şi cu steagul 

judeţului înainte, zicendu-ne: „iată-ne reprezen- 

tanţii naţiei!“ 
D-lor, ştim toţi că, în toată Roma, abia fu un 

Catone. Apoi noi, de şi strănepoţi ai Romei, suntem 
departe de dinsa astă-zi, — trebue să o mărturi- 

şim cu capul plecat.
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Nu zic că nu se poate să fi rămas şi la noi 
virtuţi de acelea ale străbunilor noştii. Poate să 
fie, nu e de mirare; dar, şi de ar fi, ele nu pot 
fi de cât foarte rare. 

Viaţa ce am trăit pină acum, d-lor, a fost o 
viaţă, grea; am crescut sub un regim şi în nişte 
obiceiuri ce năbuşeaii tot felul de aspirații "alte, 
sugrumaii or ce sentimente mari şi nobile. Vă 
intreb dar: cu o asemenea educaţie naţională, 
putea-vom nădăjdui, fără să greşim, că acei func- 
ționari, ce ar deveni, precum am zis, represen- 
tanţi ai ţării, ar fi înzestrați de nişte virtuţi aşa 
de înalte, de o abnegaţie aşa de mare, în cât să 
facă, ei înşii legi, prin cari să fie escluşi de la 

„dreptul, de care sar bucura azi cu atâta profit? 
Nu, negreşit. E în contra naturei omului. Ce nă- 
dejde ne ar mai rămânea dar de a ajunge la 
facerea acelei legi ce toţi mărturisim că ar fi aşa 
de trebuincioasă? D-lor, eii nu văz alt mijloc de 
a ajunge la ţinta dorită a tacerii unor legi bune 
şi demne, de cât dându-ne toţi mâna, prevăzend 
şi desluşind chiar de astă-zi toate puntele în- 
tunecoase şi răii ințelese, ce a provocat; această 
desbatere.
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Şedinţa de la 9 Martie 1860. 

(Monit. ofic. 1860, Martie 15, p. 250 sq.). 

St. Golescu core a fi desluşit, înainte de compunerea biu- 

roului, dacă membrii Comisiunii Centrale, aleşi ca depu- 

taţi, pot lua parte la desbaterile şi voturile Adunării. Pă- 

rerea sa este că art. 928 şi 29 din Convenţie le înterzic a- 

cest drept. 1) In acela-'şi sens se pronunţă C. A. Rosetti şi 

G. Costaforu, iar d-nu C. Brăiloiu contra. 

Barbu Katargiu, examinând nu numai litera, ci 

şi spiritul acelor anticole din Convenţiune, găse- 

şte că, întradevăr, aceşti membri nu pot fi când 

la Comisiunea Centrală, când în senul Adunării, 

participând la lucrările sesiunii. Dar acum e cu 

totul altă înprejurare; ei vin aici trimişi în ca- 

litate de deputaţi, cu un mandat noii, şi nică o 

lege nu "i obligă a sta numai la verificarea ti- 

tlurilor iar nu şi la compunerea biuroului, care 

e un punt destul de delicat. Pe de altă parte, 

1) Art, 28 din Convenţie : „Membrii Comisiei Contrale îşi păstrează drep- 

tul do a lua parte la alegerea Hospodarilor in Adunarea din care facparte, 

Art. 29. Comisia Centrală este permanentă, , . ., Funcţiile membrilor ei 

pentru fie-care Principat, fie numiţi de Hospodari sai aleşi de Aâunări, vor 

fi mărginite la vremea cât va ţinea legislatura, 

Cu toate acestea funcţiile membrilor ce ies nu vor înceta de cât la iînsta- 
area nouilor membri, 

In caz când mandatul ambelor Adunări va expira de o dată, Comisiunea 

Centrală va fi reînnoită în totalitate pentru amândouă Principatele, la des- 

chiderea nouelor Adunări. 

In cas de desființare a uneia din Adunări, nu se vor reinboi de cât acei 

membri ai Comisiei Centrale ce vor fi din Principatul a cărui Adunare va 

fi aleasă din noă. 

Membrii ce ies pot fi aleşi din noi.
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ar fi o nedreptate a se restringe ast-fel dreptul 

alegătorilor acestor deputaţi, ca adică delegaţii 

lor să nu poată lucra la formarea biuroului. Acei 

membri sar vedea nevoiţi a-şi da demisiunea, 

şi aceasta ar produce dintro parte călcare de 

lege, iar de cea-l-altă un pericul mai real de cât 

acela de care se tem d-nii preopinanţi. 

D-nii C. Bozianu şi 1. Brătianu se declară pentru părerea 

lui St. Golescu, iar d-nii A. Florescu şi C. Brăiloiu contra. 

Barbu Katargiu aduce aminte că într'una din 

şedinţele trecute a auzit zicându-se de unii !) 

din partea aceea (arctând spre stânga), când 

era vorba de alegerea unui administrator, că se 

crează o penalitate, o incapacitate în contra unui 

om 2), şi acum tot aceia voesce a crea o inca- 

pacitate în contra unor persoane alese de două 

ori, ca deputaţi şi ca membri ai Comisiunii Cen- 

trale, şi a arăta alegătorilor că, de acum încolo, 

să numai poată vota pentru nişte asemenea per- 

soane, cari rămân cu drepturi trunchiate. 

Cât pentru periculul ce ar rezulta din demi- 

siunea acestor membri, el e mai mult fictiv de 

cât real, căcă ei vor fi îndată, astă-zi chiar, în- 

locuiţi cu alţii, şi cu modul acesta ceea ce se 

dă cu o mână se iea cu cea-l-altă. 

1) V. Bosrescu şi A. Prejbeanu. 

2) Vezi şedinţa de la 8 Martie 1860, p. 195 sqq.
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Toate aceste lungi discusiuni nu vin de cât 
din reaua înţelegere a axticulului 29. Legiuito- 
rul acolo a avut în vedere durata de 7? ani Şi 
a presupus periculul imminent al pierderii Ca- 
pului Statului; de aceea a trebuit să precizeze 
şi mai bine dreptul membrilor din Comisiune de 
a lua parte la lucrările Adunării. 

Afară de acestea, când Adunarea e desfiinţată, 
urmează că şi misiunea legislativă a Comisiunii 
Centrale să fie suspensă, ner&mânendu-i de cât 
aceea de observare. Aşa dar nu se amestecă nici 
se impietează drepturile, când membrii acestei 
Comisiuni ar lua astă-ză parte la votarea biu- 
oului. 

Terminând, oratorul zice că ştie, dar nu voe- 
şte să spună, pentru ce li se contestă acest drept. 

I. A. Filipescu protestă contra intenţiunii d-lui Katar- 
siu de a "1 arăta că face parte din dreapta Adunării si a- 
daugă că d-lui îşi are convieţiuni independente şi că nu 
este nici din stânga nici din dreapta. 

Barbu Katargiu se miră cum, în această Adu- 
nare, d. Filipescu n'a găsit ceva mai interesant 
de cât de a se ocupa de persoana d-sale, la care 
d. Katargiu nici sa gândit când a vorbit de 
dreapta mâinii d-lui, iar nu de a Adunării. 

Inainte de a se proceda la votarea biuroului, sa formu-
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lează şi se priimeşie următoarea propunere cu 31 bile albe 
contra 18 negre: 

« Membrii Comisiunii Centrale, ca deputaţi, nu pot lua 
aparte la lucrările Adunării, pină la înlocuirea lor cu alţi 
«membri, afară de cazul prevăzut prin articulul 98 din Con- 
« venţic. » 

Şedinţa de la 12 Martie 1860. 

(Conservatorul Progresist, 1860, Aprilie 419, p. 116). 

Se procede la alegerea membrilor din Comisiunea Cen- 
trală, *) şi rezultatul votului este: C. Brăiloiu, 38 voturi, 

I. Cantacozino, 38; T. Brătianu, 31; A, Arsache, 3%, 

D. Kon Ghica, Ministrul de interne. Guvernul ar fi numit 

chiar astă-zi pe membrii co Convenţiunea îi dă dreptul să 
numească; dar Domnul nu este aci şi'ne trebue 4 sai 5 zile 
pînă va veni ordonanța Domnească. Apoi, d-lor, ştiţi că or 
ce vol al Camerii este o lege, şi ca lege nu poate intra în 
vigoare, de cât după promulgarea sa. Aşa şi membrii aleşi 
de Adunare pentru Comisiunea Centrală nu pot funcţiona 

pină nu va veni întărirea Domnului; şi pină atunci şi mem- 

brii Guvernului sunt aleşi. 

D. 1. Brătianu susţine că dreptul Camerii de a aloge patru 

membri in Comisiunea Centrală este o prerogativă a ei şi 

prin urmare nu are nevoie de aprobarea Domnească. 

D. 1. Florescn, Ministrul de r&sboii, combătând pe d. 1. 

Brătianu, zice că acesta n'a fost în cestiune. 

1) După art. 27 din Convenţie, Comisiunea Centrală se compunea din 16 

membri, 8 Moldoveni şi 8 Români. Patru vor fi aleşi de fie-care Hospodar 

dintre membrii Adunării sai dintre persoanele ce vor fi înplinit funcțiuni 

- înalte în tară, si patru de fie-care Adunare din sânul ei.
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Barbu Katargiu. D. Ministru a zis că d. Bră- 

tianu n'a fost în cestiune. Din contră, eii crez 

că d-sa a mers strins legat cu cestiunea. Aci e 

vorba dacă numirea membrilor din Cameră este 

o lege saii o prerogativă; căcă, dacă este o lege, 

atunci trebue supusă la sancţionarea Domnului. 

Dacă numirea celor patru membri de către 

Adunare ar fi o lege, neapărat Domnul poate 

vefuza promulgarea ei; dar lucrul nu este aşa, 

şi prin urmare Guvernul nu poate nici întrun 

chip a nu recunoaşte alegerea făcută de Cameră. 

Rătăcirea dar a fost de a se lua ca lege ceea 

ce nu e de cât o prerogativă. 

După cum ziceam alaltă-ieri, Adunarea are două 

căderi : procedura ei interioară, adică verificarea 

titlurilor, alegerea biuroului, a membrilor Comi- 

siei etc., şi al doilea revizuirea legilor ce i se 

trimit de puterea executivă şi de cea legiuitoare. 

In lucrările de revizuire, Camera nu poate lua 

iniţiativa; dar, în lucrările de procedură, ea este 

omnipotentă şi nimeni nu poate lua iniţiativa de 

cât dinsa. In cazul de faţă, nu poate avea loc 

sancţionarea, fiind-că lucrarea Camerii nu con- 

stitue o lege, ci este ea însă-'şi rezultatul unei 

legi. Ceea ce trebue să preocupe pe Adunare e 

de a decide dacă membrii aleşi astă-zi pot intra 

în funcţiune cu cei vechi numiţi de Guvern.
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Şedinţa de la 15 Martie 1860. 

(Consereatorul Progresist, 1860, Aprilie 11, p. 120 sq.) 

In această şedinţă s'a ridicat cestiunea dacă un alegător 
se poate inscrie în alt judeţ de cât acela în care îşi are pro- 
prietatea. In acest caz a fost şi d. Vasile Alecsandri, care, 
de şi işi avea proprietatea în Moldova, totu-'şi ceruse a se 
inscrie între alegătorii direcţi din Ilfuv D-sa a fost con- 
testat la tribunal, dar tribunalul a încuviinţat înscrierea. 
In acela-'şi caz se aflau d. Barbu Bellu şi alţii. 

In cursul acestei desbateri se pronunţă următorul discurs. 

Barbu Katargiu, Declar că nu ieai cuventul ca 
să mă pronunţ asupra modului de înscriere al 
d-lui Alecsandri, nici asupra interpretaţiei făcute 
de Guvern, căci nu pot crede că acea interpre- 
tare ar fi avut vre un scop personal, şi nici nu 

am obiceiul de a m&sura pe oameni cu altă m&- 

sură de cât cu aceea de ai socoti că tot ce fac, 
fac în conştiinţă. 

în lipsă de Cameră, Ministeriul a luat Con- 
venţia şi, însuflat de nişte nobile sentimente, a 
dat acea interpretare; dar, din causa impulsiei 
ce avea de a lărgi dreptul alegătorilor, a pierdut 

din vedere un punt de căpetenie, acela al mora- 

lităţii chestiei, ce, isvoreşte din acea, înscriere. 

Dacă, în articulul din Convenţie privitor la 

această, chestie, ar fi oare-care confuzie, lucrul 

ar fi susceptibil de deosebite interpretări. Este 

însă un alt articul, unde legiuitorul accentuează, 

10
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mai bine idea, zicend că or cine va avea un venit 

de 400 galbeni poate fi ales în or ce judeţ va voi. 

Osebit de aceasta, legea a distribuit pe alegă- 

tori în trei categorii: proprietari mari, mici şi de- 

oraşe, adică cu interese de localitate mai întinsă, 

acei de district; cu interese de localitate mai 

strinsă, acei de plăşi; şi în fine cu interese de 

localitate şi mai restrinse, acei de oraşe. Aceste 

interese, de şi intră în chestia generală, se încru- 

cişează însă şi se combat de multe oră, când e 

vorba de localitate. De sar lăsa această latitu- 

dine alegătorilor, mulţi oameni, ştiind că n'ati 

consideraţie sai influenţă întrun judeţ din care 

fac pante, ar merge cu grămada să sugrume 

dreptul altora din alt judeţ. Dacă astă-ză numă&- 

rul celor r&it înscrişi e mic, sar putea ca mâine, 

neprecizându-se de acum cazul, acest număr să 

fie mult mai mare şi să aducă cele mai triste 
rezultate. Dar legiuitorul n'a voit să înţeleagă 
aceasta. [El a mărginit pe Români sub două 
punte de vedere: ca interesaţi în chestia gene- 
rală şi ca interesaţi în chestia de localitate. 
Dacă Ministeriul a făcut o interpretare, aceasta 
nu e o crimă. Dar cu atât mai mult şi Camera 
are dreptul să facă interpretări şi să controleze 

pe acelea ale Ministeriului. Dovadă este că chiar 
astă-zi d. Ministru a cerut a se deslega o nedo-



-s
 

Mi 

mirire în privinţa delegaților, şi când Adunarea 
esplică acest punt, tot aceea-'şi cădere trebue să 
aibă şi pentru cele-l-alte. 

La verificarea, titlurilor de estimp, Camera a 
trecut cu oare care indulgență peste câte-va nere- 
gularităţi. Dar, daca după alegerile cele noui 

pentru vacanţele de deputaţi ce mai sunt, Camera 
ar fi cu drept cuvent mai severă acum, după 

ce sai precizat şi lămurit cazurile obscure, ce 
sar întempla oare atunci? Negreşit un noii con- 
flict intre Adunare şi Guvern; şi îndestul s'a zis 

că trebue a se pune o dată capăt la asemenea 

neplăcute conflicte. 

D. George Cretzeanu, Ministrul Justiţiei, observă că, în 

or ce Stat bine organizat, competenţa fie-cărui corp e bine 
definită, şi, după cum puterea legislativă e suverană în atri- 
buţiile sale, tot asemenea e şi cea judiciară, După Con- 
venţie, tribunalul judecă în ultimă instanţă şi fără apel; el 
era în drept a interpreta legea cum o înţelegea, şi prin ur- 
mare cuvintele d-lui C. Cretzulescu sunt atentatorii la dem- 
nitatea magistraturii, 

Barbu Katargiu. Arată că d. Ministru al Justi- 

ției, vorbind despre suveranitatea puterii jude- 

cătoreşti, a, uitat, se vede, că, în chestia alegerilor 

deputaţilor şi a verificării titlurilor lor, e o altă 

putere şi mai omnipotentă, şi aceasta e Camera. 

In verificarea titlurilor, ea nu se mărginește a



  

respecta pînă la pământ hotărirea judecătorească; 

căci, presupuindu-se, cum s'a mai zis cu altă oca- 

ziune, un alt Guvern cu intenţiile cele mai rele 

şi care să n'aibă a întempina în cale-“ nişte prin- 

cipii juste stabilite mai dinainte, Adunarea, in 

asemenea caz, nu ar fi de cât o adunătură de 

ţărină şi de gunoaie ale oraşelor, căci, în oraşe mai 

cu seamă, se grămădesc asemenea, fiinţe fără prin- 

cipii, fără moralitate, fără o noţiune de drept, 

cari ar isbuti să fie aleşi prin nişte mijloace 

cunoscute la toate naţiunile. 

Camera dar este datoare să precurme toate 

mijloacele de uneltiri şi înriuriri de asemenea, 

natură, căci o mică nebăgare de seamă astă-zi 

ar aduce urmări foarte triste pentru viitor. 

V. Boerescu zice că ar fi de dorit ca legea cea nouă să 

fie mai favorabilă acelor gunoaie, cari aduc cele mai mari 

foloase naţiunii. D-sa adauge că din aceste gunoaie ai eşit lu- 

mina şi libertatea mai mult de cât din proprietatea esclusivă. 

"B. Katargiu voeşte a desluşi cu ce înţeles a 

întrebuințat vorba „gunoaie“, din cari d. Boe- 

escu a tras o conclusiune aşa de depărtată. D-sa 

declară că, servindu-se de această vorbă, n'a 

înţeles a arunca 0 espresiune de dispreţ asupra 

oraşelor, ci a arăta numai că, chiar în Statele cele 

mai civilizate, oraşele, după cum sunt într'adevăr 

fontânele luminilor, coprind tot de o dată şi tot
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ce e mai lepădat în societate; şi că, de sar priimi 
principiul d-lui Ministru de J ustiţie, anume că, or ce 
ar hotări tribunalele in omnipotenţa lor, urmează 
a fi priimit, atunci e lesne de înţeles unde am 
putea ajunge; atunci, dacă un Guvern de rea 
credință, cum am presupus că s'ar putea întempla 
să fie, înprăştiind prin toate colegiile țării acele 
elemente rele, cărora tribunalul în omnipotenţa, 
lui le ar consfinţi căderi ce n'ar avea, ar com- 
pune o Cameră de aceea-'şi calitate cu aceea a 
acestui fel de alegători. Prin umare, zice d-sa, 
ceea ce am presupus este curat o cestiune de 
moralitate, iar nu ceea ce a voit să înţeleagă 

d. Boerescu pentru ale sale în parte scopuri. 

Şedinţa de la 17 Martie 1860. 
(Monitor. ofic. 1860, Martie 26, p. 293 sqq.) 

Se citeşte raportul Secţiunii finanţiare, din care făcea parte 
şi B. Katargiu, asupra proiectului privitor la regularea ve- 
nitului sării, Prin acest raport se cerea darea contractului 
sării pe seama d-lui Ciocan pe timp de doi ani de zile. A- 
cest domn oferise 14 sfanţi (11 lei noui 65 bani) pentru suta 
de oca de sare, pe când alţi contraccii oferea numai 10 
sfanţi, şi exploata de asemenea sarea din Moldova pe pre- 
tul de 9 sfanţi pentru fie-care sută de ocale. D. Ciocan o- 
ferise o garanţie de 50.000 galbeni, pe care Secţiunea fi- 
nanţiară o admisese de bună. Dar Ministrul de finanţe, C. 
Steriade, declarase că, necunoscând starea d-lui Ciocan din 
Moldova nici valoarea ipotecei, nu poate incheia contractul 
propus de Secţie.
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Barbu Katargiu. Preţuesc încredințarea despre 

măsurile de garanţie şi de asigurare ce ni se dai, 

şi aceasta este cea dântâiii datorie a fie-cărui 

Ministru; însă să mi se dea voie a aminti 0 în- 

templare, asupra căreia atrag luarea aminte a 

Ministeriului şi a Camerii. D. Ciocan a mai con- 

tractat. şi altă dată şi a dat şi garanţii, şi ştii 

că, după înprejurări, s'a îndatorat, prin hotărire 

definitivă a Inaltei Curți, a plăti o sumă de bani 

considerabilă, şi din auzite se zice că banii nu 

Sati înplinit încă. 1) Dar mi se va zice că nu 

face nimic; o să plătească, şi de astă dată ne 

va da garanţii. Este adevărat. Insă de cenusa 

plătit? N'are oare stare? Atunci unde este ga- 

ranţia ce zice că o să ne dea? Asemenea garanții 

at trebui să fie reale, immediat r&spunzătoare, ca 

să nu rămână Statul în pagubă. Căci vedeţi cât 

de grea este posiţiunea şi răspunderea, Adunării. 

Pe de o parte, se iea hotărire asupra înprejură- 

rilor, ca în anul trecut, ca să nu r&mână Statul 

în adăstare, şi mâine-poimâine când ne va veni bud” 

getul, pe de o parte dificitul acesta are să rămână 

neînplinit, iar pe de altă parte Guvernul va întinde 

mâna la contribuabili, ca să le ceară alte sume 

spre înplinirea unei lipse provenite din amânări 

de indulgență, ce puterea executivă a făcut şi pe 

1) Ciocan datora Statului prin sentinţă definitivă suma de 25.000 galbeni.
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cari Adunarea nu este competentă a le consfinţi. 
Oare aceşti contribuabili nu ar avea cuvânt a- 
tuncă să ne zică: „mai 'nainte de a ne întinde 
mâna, domnilor deputaţi, înplinit-aţi ceea, ce are 
Statul să iea? Ne încredințaţi că, în casa Statu- 
Jul nu mai este nici o rămăşiţă de înplinit, ca 
să găsiți de cuviinţă a ne cere acum contribu- 
ţii noui?* 

Asupra acestei cestiuni atrag luarea aminte a 
Adunării şi a Ministeriului. 

D-nii G. Costaforu şi C. Bozianu se pronunţă contra a- 
cestui contract, pentru cuvântul că d. Ciocan, având drep- 
tul unei exploatări nelimitate în Moldova, ar putea să facă 
deposite însemnate pe malui drept al Dunării şi, la expira- 
rea contractului, când Statul va trebui. să vânză însu-'şi, 
acesta nu va fi în stare să debiteze o cantitate însemnată 
de sare, din cauza concurenţei ce'i vor face depositele d-lui 
Ciocan de pe malul Dunării. 

Barbu Katargiu. Ca membru al Secţiei, mă văz 
silit a lua cuventul, nu ca. să susţiii că trebue să 
se facă această arenduire, ci numai ca să dove- 
desc că Secţia, de şi în scurt timy, cu toate a- 
cestea n'a pierdut din vedere aceste desluşiri e- 
conomice, de cari aii vorbit cu atât talent aq. 
Bozianu şi d. Costaforu. Ea, de şi a fost ocu- 
pată de interesele immediate ale ţării şi de grija 
de a nu lua răspunderea asuprăi, n'a pierdut 
insă din vedere nici una din aceste consideraţii.
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Insă ea a pus chestia sub un alt punt de ve- 

dere. Aşa ea a zis: „daca d. Ciocan ar fi avut 

în Moldova un contract mărginit, noi n'am fi 

trebuit să ne mai îndoim pentru această aren- 

duire. V&zend însă ca d. Ciocan are dreptul ne- 

mărginit de a exploata or câtă câtăţime de sare 

din Moldova, ne am întrebat dacă, dându-i şi 

noi sarea noastră, îi putem înmulţi exploatarea? 

Nu; şi iată de ce. D. Ciocan a cerut 9 milioane 

de sare pe an. Aceste 9 milioane le plăteşte, de 

şi transportate la malul Dunării. Şi acel capital 

ce zicea d. Bozianu că "1 întrebuinţează pină la 

răspundere, se înţelege că sait o să-l iea cu o 

mână şi o să-l dea cu cea-l-altă, sait, făcând cu den. 

sul deposit, îl lasă închis; ceea ce va să zică 

că d. Ciocan are alt capital cu care să-şi facă 

plăţile sale către Stat. Concluzia dar este că, dacă 

o va vinde îndată, nu face deposit, şi prin ur- 

mare 0 să ne plătească; dacă nu, atunci trebue 

să aibă alți bani, ca, făcend deposit, să ne poată 

plăti şi nouă. Secţia n'a perdut din vedere aceste 

două idei, și, pentru că am văzut că nu este pu- 

tinţă de a scăpa de d. Ciocan, am vis: „Oare 

cum putem lua asupra noastră venzarea sării 

cu 0 pagubă aşa de mare?“ Şi am conchis că 

trebue să-i dăm contractul. |
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După terminarea acestei cestiuni se pune la ordinea zilei 
urmarea discusiunii asupra înscrierii alegătorilor în distric- 
tele, în cari nu ati proprietăţi. După o desbatere îndelungată. 
animată de cestiuni personale, B. Katargiu cere cuvenntul. 

Barbu Katargiu. Iacă trei zile cheltuite în vor- 
biri şi revorbiri deşerte asupra înserierilor. So- 
cotesc că Adunarea a auzit tot ce'i trebuia spre 
a fi luminată. Bit voiam să aflu ce decide Ca- 
mera, ca să eşim din impasul acesta, 

Guvernul, când a format, listele, a interpretat 
legea electorală mai bine sati mal r&ii, şi acum 
ne zice: „Camera s'a întemplat a înterpreta le- 
gea cu totul din contră. Ce trebue dar să facem?“ 

Aci este chestia. Ce trebue să facem? Rămâne 
în sarcina d-lui Ministru să execute interpreta- 
rea, Camerii, că adică alegătorul acela care are 
proprietate întrun district să nu poată fi priimit 

a se înscrie în alt judeţ. Sunt dar de părere să 
trecem la vot. 

D. V. Alecsandri, Ministru de externe, zice că Adunarea 
este datoare să se conforme ad litteram stipulaţiilor din 
Convenţie, căci cea mai mare pildă de moralitate ce trebue 
să dea o Adunare Naţională este de a respecta legile în 
fiinţă. 

Barbu Katargiu. D. Ministru de externe ne vor- 

beşte de lege. Dar aci nu e vorba de lege, ci 
de interpretarea legii. D-sa zice că să ne ţinem 
de lege. Dar cum? Cum voeşte d. Ministru ?
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D-lui ne vorbeşte de două idei mari. !) Prea bine! 
Le simţim şi noi că sunt mari. Dar să mă ierte 
să-i spun că pentru cea d'ântâii, adică pentru 

ca să aibă mai mulţi votanţi, pe aceasta no în- 
țeleg, fiind-că alegătorii fiind tot atâţi, şi de vor 
merge dinti”un judeţ într'altul, ei nu pot spori 

la număr numai prin faptul acestei transferăriă. 

Pentu cea de a doua, pentru Unire, pe aceasta 

o priimesc; toţi dorim Unirea şi lucrăm spre a- 
ceasta. Dar or-ce dorinţă are marginile ei; tre- 
bue să-i punem în cumpănă răul şi binele ce 

ar aduce. Crez că s'a dovedit îndestul că, în a- 

ceea-'şi ţară, se află interese de localitate opuse 

cu acelea ale altei localităţi; şi cu atât mai vir- 

- tos ne am putea teme că asemenea interese în- 

potrivitoare unele altora s'ar putea ivi între Ţara 

Românească, şi Moldova, cum a fost de exemplu 

când sa vorbit despre drumul de fie. 

Katargiu e întrerupt de sgomotul ce se face în Adunare. 

Magheru ii răspunde că Ţara Românească nu poate avea 
interese contrarii de ale Moldovii, care a dat probe de fru- 
moase simţiminte prin alegerea unui deputat muntean. ?) 

Barbu Katargiu. Văz, domnilor, că, iar nu m'aţi 

1) Interpretarea legii în sensul cel mai larg, spre a face pe un mai mare 

număr de Români să se bucure de drepturi politice, şi 2) înlesnirea unirii 

Românilor, prin înlesnirea, exercitiului acestor drepturi. 

2) Radu Rosetti ales în colegiul proprietarilor mari din Fălcit, 
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înţeles. Aş dori ca saii să inţelegeţi bine sai să 

nu mă întrerupeţi când n'aţă înţeles. 

Vorba n'a fost de aleşi şi de alegători. Pri- 

cep că alegătorii unui colegii, unei localităţi, să 

aleagă un deputat pe care nici nu Vai văzut, 

nică îl cunosc personal, ci numai din renumele 

şi din faptele lui. Atunci însă alegerea e cu a- 

tât mai doveditoare de calităţile eminente ale 

alesului, cu cât ea se vede a fi fost nai inde- 

pendentă şi mai imparţială. Dar când alegă- 

torii streini vin de aleg pe un om cu totul ne- 

cunoscut, or cine se va gândi cu sânge rece poate 

pricepe ce fel de alegere a fost aceea. 

Cât pentru imposibilitatea de a fi oare-cari in- 

terese locale ale Moldovii în oposiţie cu ale Ţării 

Româneşti, viitorul va dovedi! 

Şedinţa de la 19 Martie 1860. 

iConservatorul Progresist din 1860, Maiu 10, p. 149 sqq). 

D. Al. Plagino citeşte următoarea propunere, prin eare 

biuroul a formulat votul ce a rămas în suspensiune, asupra 
discusiunilor din şedinţele precedente în cestiunea dacă un 

alegător se poate inscrie în judeţul unde nu are proprietate : 

« Camera legislativă, chiemată fiind a interpreta sensul 
«legii electorale, declară că un alegător nu-'şi poate exer- 
«cita dreptul scii de cât în cireumseripțiunea electorală 

« unde îşi are cel puţin o parte din averea sa.» 

Barbu Katargiu arată că intenţia legiuitorului
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a fost de a baza dreptul de alegător pe două 

principii : interesele generale şi interesele locale. 

Un deputat dar are două misiuni: 1) apărarea 

intereselor generale ale ţării şi 2) interesele loca- 

lităţii ce l'a ales. 

Dreptul de avere, pe care se reazimă legiui- 

torul spre a da calitatea de alegător, se înparte 

în trei: 1) cei de district cu 1000 galbeni venit; 

2) cei de plasă cu 100 galbeni venit şi 3) cei 

de oraș cu 6000 galbeni capital. 

Aşa dar gândul legiuitorului, specificând aceste 

trei diferenţe de avere şi dând la fie-care dreptul 

de alegător înti”un cere anume determinat, a fost 

să nu se confunde aceste drepturi între ele. 

Destule discusiuni sai făcut în această pri- 

vinţă şi B. Kataigiu e de părere că resumatul 

lor se coprinde destul de clar în formula de vot 

ce a citit biuroul. 

D. 1. Brătiunu. Nu pot priimi restricţiile ce se fac în des- 

favoarea locuitorilor de oraşe, unde se găsesc mai multe 

lumini de cât gunoaie 

Barbu Katargiu. Cer cuventul. Aceasta este o 

cestiune personală. S'a tras din vorbele mele o 

concluzie, pe care sunt nevoit a o mai rectifica 

o dată, căci, de şi am rectificat'o în şedinţele 

trecute, s'ai găsit însă oameni, cari să susţie
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reaua interpretaţie ce aii voit să dea cuvintelor 

mele. Aceasta mă sileşte dar a mai repeta din 

cuvent în cuvent ce a mai fost zis. 

Când am vorbit de „gunoaie“ 1), am desluşit 

îndestul ce înţelegeam printi'această, zicere, ar&- 

tând că asemenea gunoaie se află şi în cele mai 

insemnate oraşe şi capitale ale Europei şi că, 

dacă în nişte State aşa de inaintate se află ase- 

menea elemente, ar fi o mare pretenţie ca noi 

să voim a susţinea că în oraşele noastre nu se 

află, de cât lumini de ştiinţă şi de moralitate. 

Vorba era de a observa Ministrului de Justiţie —, 

ce zisese că hotărirea tribunalelor în chestia alegă- 

torilor este fără, apel, omnipotentă, şi că prin ur- 

mare, şi cu alte cuvinte, Adunarea nu are căderea 

de a o controla—, vorba, zic, era de a răspunde 

Ministeriului la această paradoxală a sa pretenţie. 

Dar de s'ar lua de bază această maximă, nu s'ar putea 

oare ca, sub alt Ministeriit compus din oameni de rea, 

credinţă, precum s'ar putea, întempla —, căci în 

lume sunt oameni de tot felul —, nu s'ar putea, zic, 

să vedem preumblându-se prin judeţe asemenea 

gunoaie, cărora atribuindu-le tribunalele în omni: 

potența, lor puteri electorale, pe cari nu le ai, 

să nii trimiţă deputaţi, şi prin urmare să ne 

1) Vezi şedinţa de la 15 Martie 1860, p, 148 sq,
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compună o Cameră de nişte elemente de calitatea 

acestui fel de alegători improvizaţi de un ase- 

menea Guvern. 

Acestea sunt ceie zise de mine şi pretălmăcite 

de alţii în sensul ce le a plăcut. 

Nu m'am temut nică o dată de a numi lucrurile 

pe numele lor; dar nu iert altora a mi le poci 

şi desfigura după al lor plac sait mai bine după 

al lor interes, 

Sunt oameni cari linguşesc pe cei în putere, 

ca să tragă de la dânşii ceva în al lor folos. De 

asemenea sunt oameni cari linguşesc pe popor 

sub masca naţionalităţii; dar, în realitate, pentru 

ceva cu totul personal, tot pentru ca să ajungă 

unde-va, ca să apuce ceva. Acestia sunt, după 

a mea părere, mult mai vinovaţi de cât cei 

d'ântâii. Intwadevăr, cel ce linguşeşte pe un 

singur om, nu face de cât un rii provizorii, 

căci acel om trece, şi, de a fost r&ii, e nădejde 

că va veni altul mai bun de cât dânsul la putere. 

Dar cel ce linguşeşte pe popor îl amăgeşte, 

îl corrupe şi-l face să stea într”'o vecinică bar: 

barie. Cât pentru mine ce n'am linguşit nici odi- 

nioară nici pe cei de sus nici pe cei de jos, în 

loc de a minţi poporului zicendu-i că posede 

toate calităţile şi virtuțile şi că nu mai are alt 

de cât a se bucura de drepturile naţionale, ca
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cel mai ales al naţiei, ei îi zic din contra, fără 
să me preocup de“i va plăcea or nu: „iubite 
frate! iubite prietene! tu, tu, poporule român, 
caută de te ridică prin educaţie, sileşte-te a 
ajunge prin virtuţi şi cunoştinţe la acele drepturi 
ce s'aii pus înainte-“ţi de legi ca un bold pentru 
activitatea ta, ca o ţintă, ca o răsplată a desvol- 
tării tale morale şi materiale.“ 

Cât ar fi de dorit ca acei ce se numesc pe 
sine preceptori, învățători, părinţi, fraţi ai popo- 
rului, săi ţie acest limbagii! O nație, un po- 
por nu se ridică prin linguşire, ci prin educație. 

Să-1 învăţăm dar, să-l povăţuim : dar nu să-l 
amăgim prin linguşiri ŞI laude viclene. Aceasta 
e adevărata datorie a fie-cărui om de cinste ce 
işi iubeşte în adevăr pe compatrioţii săi. 

Şedinţa de la 24 Martie 1860. 
(Supliment la Monit. oficial, No. 89, Aprilie 15, p. 365 sqq.) 

In şedinţa de la 12 Martie 1860, Camera votase Comisiunea 
pentru redactarea răspunsului la mesagii compusă din: 
V. Boerescu, |. Brătianu, G. Costaforu, G. Ştirbei şi C. 
Bozianu. Această Comisiune, demisionând în ziua de 232 
Martie, a fost realeasă în aceea-'şi zi. La 94 Martie, a înce- 
put deshbaterea asupra proiectului redactat de Comisiune, 
care a fost atacat cu multă energie atât de Guvern cât şi 
de alţi deputaţi. Către sfirşitul acestei şedinţe B. Katargiu 
a vorbit în sensul următor:
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Barbu Katargiu. Cer iertare onor. Adunării dacă, 

cele ce voiii zice nu vor răspunde la nici una 

din câte sau vorbit. eri am fost lipsă din A- 

dunare, şi alaltă-ieri am lăsat'o în alegerea mem- 

brilor Comisiei de redacţie. Am auzit că s'aii a- 

les tot cei dWântâiii şi m'am bucurat. Dar m'am 

gândit că, dacă. Adunarea a respins cea d'ântâii 

adresă, alegând tot pe acei membri, ea n'a putut 

avea altă ţintă de cât de a i se înfăţişa alta, 

nouă, iar nu de a i se aduce aceea-'şi adresă în 

discusiune. Am socotit că d-lor vor preţui acea- 

stă onoare şi vor răspunde cu aceea-'şi curtenie, 

inpăcând toate ideile ce sai desvoltat în Adu- 

nare cu ocazia discusiunilor din şedinţa trecută. 

“Din nenorocire însă am văzut că proiectul de 

astă-zi, afară de câte-va fraze ce i s'au schimbat, 

e tot acela ce ni s'a mai înfăţişat şi pe care lam 

respins. Prin urmare, fără a mai intra în alte 

consideraţiuni, întreb Camera dacă este de dem- 

nitatea, ei a permite ca un proiect, ietăţi-mi ex- 

presia, să ieasă pe uşă şi să intre pe fereastră, 

cu deosebire numai că-'şi a pus bonetul mai la 

o parte, 

Stăruese a zice că este de demnitatea Camerii 

ca să se prefacă acest proiect cu totul, iar nu 

să ni se facă aci o glumă, aducendu-ni-se în dis- 

cusiune din noii acela-'şi proiect cu nişte simple
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modificaţii ca acelea, de exemplu, ale zicătoarei 
franceze bonnet blanc, blanc bonnet. 

Aceste consideraţii, domnilor, mă fac să, votez 
contra, fiind-că nu fac alt-ceva prin aceasta de 
cât să votez în contra unui proiect ce s'a res- 
pins ieri de Adunare. 

In şedinţa de la 25 Martie, Comisiunea de redacție a răs- 
punsului la Mesagiui dându-i demisiunea, se alege a treia 
comisiune compusă din: Principele Bibescu Brâncoveanu, 
Barbu Katargiu, I Otelelişanu, I. Slatineanu şi C. Can- 
tacozino. 

Şedinţa de la 26 Martie 1860, 
(Protocoalele şedinţelor Adun. legisl. a Țerii Româneşti 

Tom. I, p. 98 sqq.) 

La, ordinea zilei este desbaterea asupra proiectului de r&s- 
puns la Mesagiu, D-nu 1. Brătianu întreabă ce se înţelege prin 
« reînvierea de a doua oară a principiului Unirii» şi de cari 
a aspirațiuni unanime » e vorba? !) 

Principele Brâncoveanu, raportorul Comisiunii, răspunde 
că se înţeleg aspiraţiunile cari s'au manifestat ântâiă la Di- 
vanul ad-hoc, şi al 9-la la 5 şi 94 Ianuarie, reînviând şi sta- 
bilind principiul Unirii în persoana actualului Domnitor. 

D. I. Brătianu observă că esplicările date de d. raportor 

1) Jată fraza din proiectul âe răspuns la mesagiti: „Suntem convinși, Prea 
„Inăiţate Doamne, că viitorul patriei se reazimă pe principiul Unirii, 

„Acest principii mântuitor a devenit credința nestrămutată a natiunii în- 
ntregi, si reînviându-1 pentru a doua oară în persoana M. Tale, națiunea 
„română este încredințată ca vei sti a] consolida, şi al face să triumfe după 
„aspirațiunile unanime ale României întregi,“ 11
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nu pot plăcea domnilor preopinanţi ce aii susţinut că adresa 

nu face nici o aluziune la Principele strein. Intr'adevăr, d. 

raportor a confirmat temerile d-sale. declarând că principiul 

Unirii, manifestat pentru ântâia oară în Divanul ad-hoc, a 

reinviaf a doua oară la 24 Ianuarie. Dar Unirea din 1857 era 

<erută cu un Principe strein, şi d. raportor afirmă că actul 

de la 94 Ianuarie a fost a doua manifestare în favoarea a- 

celeia-'şi Uniri ce a votat Divanul ad-hoc. 

Barbu Katargiu esprimă mirarea şi părerea 

d-lui de r&i auzind pe d. Brătianu că tot mai 

pronunţă acele cuvinte de îndoială sati că tot 

mai stăruieşte a înterpreta aşa de greşit unele 

cuvinte din adresă, al căror sens cu toate aces- 

tea i s'a demonstrat în destul cât este de ca- 

tegoric şi lămurit. 

Îmi pare foarte rkii, zice d. Katargiu, a spune 

d-lui Brătianu că de multe ori, ferindu-se a măr- 

turisi ceea ce voeşte chiar d-lui a zice, tocmai 

aceea o pune în gura altora. Ne vorbi de Diva- 

nul ad-hoc și ne mai aduse aminte trista denu- 

mire de stângă şi dreaptă. Ei, domnilor, nu am 

fost la Divanul ad-hoc, dar de mai 'nainte âncă, 

în înţelegere cu alţii, am făcut o manifestaţie 

în favoarea Unirii ţărilor cu un Principe strein. 

Această idee a Unirii nu a fost a noastră pro- 

prie, ci am aflat?o chiar în fundamentele legiui- 

rilor, chiar în instituţiile noastre naţionale. Vă 

aduceţi aminte cum în Adunarea trecută unii aii
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mers pină acolo cu gelozia, in cât, voind a face 
un monopol şi din dorinţa Unirii, ai ajunsa ne 
tăgădui chiar cugetul, chiar devotamentul nostru 
în privinţa acestui principi, de şi manifestaţia 
noastră nu a fost numai în petto, ci o atestă acte 
tipărite. 

La Divanul ad-hoc sa manifestat într adever 
acea convicţie a naţiei că singura scăpare e în 
Unirea cu un Principe strein. Dar ce s'a făcut cu 
această manifestaţie? S'a supus la o instanță mai 
înaltă, care a priimit o parte din această dorinţă, 
şi noi atunci am zis că, principiul de căpetenie 
fiind dobindit, să căutăun a”1 consolida, spre a 
putea pâşi la o desvoltare şi perfecţie putincioase. 
Mulţi din noi ai crezut că puterile garante au 
făcut mai bine de a lăsa să alegem noi înşi-ne 
din senul nostru pe Capul Statului, Şi, de aş voi 
să intru în amănunte, aș arăta şi oare-care di- 
ficultăţi practice ce am fi întempinat cu un Prin- 
cipe strein. 

Ei bine, domnilor, ce face Comisia astă zi? 
Tocmai ceea, ce am spus. Ea afirmă că principiul 
de căpetenie al Unirii, manifestat în două rîn- 
duri, fu sancţionat din noii în persoana M. Sale. 
Dacă acest principii a fost o dată unit cu ideea 
de Principe strein, în ce oare vedeţi că noi acum 
voim a ”] ţinea tot aşa de strîns legat de această
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idee? Nu, domnilor; el a fost despărţit de ceice 

aii fost chiemaţi să recunoască actul nostru. Preo- 

cuparea noastră principală este presentul; acest 

present este determinat, cercul căderilor noastre: 

e tras, şi nu putem eşi dintr'insul la fie-ce mo- 

ment. Destul timp am pierdut ocupându-ne cu 

trecutul ; să începem a mai cugeta, şi la present 

şi a ne ocupa odată de lucrările serioase, la cari 

suntem chiemaţi. lar cât pentru ceea ce ar pu- 

tea aduce înprejurări neprevăzute şi ascunse 

în întunericul viitorului, să le lăsăm pentru a- 

cum pe seama acelui viitor necunoscut şi care e 

mai pre sus de prevederile omeneşti. 

După oare care discusiune se pune la vot proiectul de 

răspuns la mesagiit şi se priimeşte cu o majoritate de 33 

bile contra 419. 

Şedinţa de la 27 Aprilie 1860. 

(Protocoalele şed. Adun. legislative a Ţerii Româneşti 
Tom. |, p. 214 sqq.) 

La, ordinea zilei este deshaterea următorului proiect de 

de lege: 

Art. 4. Se face scăz&ment general la pretul cu care sati 

arenduit prin licitaţie în anul 1858 moşiile Aşezămintelor 

Bisericeşti de or ce categorie precum şi ale or cărui alt aşe- 

zăment de utilitate publică. 

Art. 2. Acest scăzământ va începe cu anul 1859, care va 

fi de 30% pentru acest an 1859 şi de 20 “jo pentru urmă- 

torul an 1860 şi numai pentru acei arendaşi, cari vor da
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“contra, ruinei ce zic că ? 
să vedem cui şi pină unde cată să întindem aceste 
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“garanţii valabile pentru regulata r&spundere a arenzilor în 
viitor. 

In cursul acestei desbateri s'aii pronunţat următoarele 
trei discursuri. 

Barbu Katargiu. Domnilor, daţi-mi voie a veni 
să vorbesc nu -asupra unui lucru săvirşit, ci 
asupra consecinţelor mai mult saii mai puţin mari 
“ce ar resulta din hotărîrea ce s'a luat de Cameră 

în şedinţa trecută. 

Am aflat cu intristare, — am curagiul a o 
spune—, că s'a admis principiul de a se face scă- 
z&ment arendaşilor. Pentru ceea ce s'a admis sunt 

Silit a mă supune şi a pleca capul înaintea. hotă- 
ririi Camerii. 

Cu toate acestea nu mă tem a-"i atrage atenţiu- 
nea şi a zice că, dacă acest principiii se va aplica 
în toată întinderea sa, consecinţele sale vor fi 
vuinătoare, primejdioase pentru tezaurul Statului; 
căci ar desfiinţa cu totul sfințenia contractelor, 
ce e de mare importanţă a se păzi neclintite în 
“toată vremea. 

Prin urmare trebue, cel puţin azi, când vom 
intra în amănuntele acestei înprejurări, să-i dăm 
calificarea, să admitem ca o milă ce face Camera 
unor nenorociţi ce aii reclamat ajutorul ei în 

y 

i ameninţă. Trebue dar
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despăgubiri, căci altmintrelea ce facem? Admiţend 

în tot d'a una asemenea reclamări de despăgubiri, 

toate contractele încheiate cu Statul aii ajuns a 

fi nişte acte despreţuite şi fără valoare, iar Statul 

în vecă în pagubă. 

Ne revoltăm toţi contra, abuzurilor celor mai 

miîrşave ale trecutului, fără a le face să înceteze; 

venim toţi cu drapelul dreptăţii şi integrităţii. 

Dar nu văz unde e dreptatea şi integritatea. Pină, 

azi n'am văzut de cât ivindu-se şi reivindu-se 

tot acelea, ce am văzut urmându-se în timp de 

25 de ani. Contractele cu Statul trebue să 'şi aibă, 

cea mai mare sfinţenie, şi cu toate acestea pină 

acum n'aii încetat a fi risul şi batjocora, parti- 

cularilor. 

Cum sar tălmăci dar de opiniunea dreaptă a 

lumii, daca noi. astă-zi, ce criticăm cu atâta 

asprime trecutul, am veni să alegem dintu'insul 

tocmai cele mai uricioase şi criticabile fapte, şi 

să ne facem ast-fel eclectici ai răului? Au fost 

abuzuri în trecut, aii fost jafuri, dar trecutul a 

avut şi bunurile lui. Nu voiţi dar a, fi eclectici a 

tocmai ce e mai de lepădat din acel trecut, ci, 

de voiţi a alege, alegeți ce a fost bun, și cău- 

tând îl veţi găsi. Căci, urmând într'alt-fel, am 

vedea continuându-se immoralităţile contra cărora, 

ne revoltăm; am vedea, zic, ceea ce am văzut tot
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da una; căci, de câte ori a fost vorba de averea 
şi veniturile Statului, toţi aii venit Şi au căzut ca, 
corbii asupra acestei averi, smulgend fie-care câte 
o fâşie din această ticăloasă avere. 

Am auzit că s'aii zis multe vorbe late asupra 
acestei cestiuni ; însă eii nu mă tem de asemenea, 
cuvinte, fiind că, după cum vă spuseiii, le am 
auzit necontenit repeţindu-se in curs de 25 de 
ani. Ştiu şi eii, d-lor, am şi eii cugetul Şi pot 
judeca. cele ce s'aii zis asupra comerciului naţio- 
nal, asupra agriculturii, care e puterea, principală 
a țării; dar, fiind că aţă priimit principiul, astă-zi 
nu pot a mai vorbi nimic asupra lui, ci numai 
asupra modului de a-l aplica. 

Căutaţi dar să modificaţi cuventul, Să nu se 
zică că, se face scăzămint arendaşilor, fiind că ai 
luat moşiile prea scump şi au avut pagube; căci 
ar fi derisorii a susţinea acest argument, Şi 
conclusiunea n'ar putea fi de cât şi mai vrednică 
de ris, fiind-că atunci licitaţiile ar trebui să se 
răstoarne şi să se dea preferinţă celui ce dă mai 
puţin, iar nu celui ce dă mai mult, şi aşa ven- 
zările să se facă au rabais în loc de auz encheres; 
ci, dacă vreţi să se iea de temei, cum am ZIS, 
sentimentul de commizeraţie ce aceşti arendaşi re- 
clamă, de şi, la a mea părere iară-'şi, o Cameră,
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nu crez să fie competentă a jertfi averea Sta- 

tului pentru asemenea considerări. 

In fine, d-lor, trebuia să ne gândim că peste 

puţin vom fi chiemaţi a vota budgetul, că tre: 

buinţele țării sunt mari, şi ce ne vor zice oare 

“ contribuabilii, când le vom intinde mâna şi le 

vom cere milioane, şi milioane multe, pentru 

întempinarea acelor trebuinţe ? Ei vor avea drept 

să ne r&spunză că din aceste milioane ce le cerem, 

spre acoperirea, acelor cheltuieli, ştii că o mare 

parte urmează a fi în Casa Statului, şi negreşit 

nu vor recunoaşte jertfele noastre de generosi- 

tate, ce, socotindu-se, pot însuma 12 sai 13 mi- 

lioane din înprejurarea de estimp şi alte vre o 

zece din aceea, ce fu în anul trecut subiectul unei 

discusiuni aşa de aprinse, aşa de îndelungate şi 

care stă pină astă-zi în suspensiune. 

Când va mai veni vorba în viitor de contri- 

buţiune, atunci Ministeriul, — poate chiar cel de 

azi, pe care cu mirare lam văzut susţiind tot felul 

de alte interese, afară numai de cele ce-'i sunt 

incredinţate, interesele Statului—, va veni să ceară 

credit, şi Camera, ne voind să-'i mai acorde, va 

Zice că Adunarea, din dreapta, din stânga, de sus 

şi de jos, se opune a mai da credit Guvernului. 

Şi cum ar mai putea da Camera credit? Atâtea 

sume se dai în budget de atâţi ani. Intrebuin-
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țatu-s'au oare bine aceste sume? Nu, ci ele ati 
fost consumate în concesiuni, în scăzăminte, în 
chieltuieli absurde, în lucruri de tot felul ce nu 
le mai calific. Camera, va avea, dreptul de a, pierde 
increderea, şi de a zice: „nu mai dau“. 

Terminând, o mai repet, d-lor, pentru onoarea 
Camerii şi pentru creditul nostru în faţa naţiunii 
şi a Europei: scăzământul să se facă mai mo- 
derat, pe nume dovedite de oameni ce înti'adevăr 
ai suferit; iar nu să dăm o primă de încura- 
jare abuzurilor şi immoralităţilor ce sait comis. 
Să nu facem o speculă cu speculanţii. 

După o scurtă replică din partea Ministrului de Culte, 
A. G. Golescu, B. Katargiu cere cuvântul din noi. 

“B. Katargiu. D-lor, auziii cu mirare mare, şi 
câi ţinu cuventul d-lui Ministru neincetat m'am 
mirat, că d-lui n'a găsit nimic mai vrednic 
de băgare de seamă, de cât ceea ce am zis în 
treacăt asupra contribuţiunii şi budgetului viitor. 
D-nu Ministru n'a găsit de cât un singur period, 
şi pe acesta, r&ii înțeles, pentru că d-lui îl pune 
dinti”un punt de vedere cu totul alt-fel de cum 
îl punem noi. D-lui zice că-mi era teamă că va 
veni să ne ceară contribuţiuni mai multe. Nu e 
temerea, de a da contribuţiuni, ci e temerea de 
respunderea, către contribuabili. D-lui, îl mai auz 
zicend, mărginește veniturile mănăstireşti întro
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specialitate absolută, din care pretinde că nu poate 

eşi. De e vorba să ne ţinem după Regulament, 

după legile vechi, d-lui a uitat se vede că este 

Casa Centrală, care a venit în ajutorul Tezaurului 

de mai multe ori; dacă e vorba după Conven- 

țiune, trebue iară-'şi să ştie că ea zice că, toate 

veniturile Statului să se întrunească într'o sin- 

gură Casă. 

Ar fi oare logic să zicem că, pentru că în Casa, 

Ministeriului sunt destui bani, ca să se poată, 

susţinea spitalele, mănăstirile şi scoalele, ce a- 

vem de prisos să *] înprăştiăm fără cuvent şi 

trebuință, sub cuvânt că acest scăzământ este 

din nişte capitaluri ce nu eraii destinate pen- 

tru nimic alt? Ce ar zice d-lui când ar vedea 

pe un om, care, după ce 'şi a făcut toate 

necesităţile, banii ce-'i prisosesc îi aruncă pe 

fereastră ? D-lui veni pe urmă şi ne vorbi iar 

despre ruina arendaşilor, despre teribila posiţiune 

în care se află ţara astă-zi; o mai repet, nu 

crez în astă teribilă posiţiune, mai ales întrun 

an ca acesta, care ne promite o bună recoltă şi 

când productele se vend cu preţuri întreite de 

ceea ce sunt sigur că d-nii arendaşi ai putut 

vre-o dată pretinde. Nu, d-lor; ruinarea nu poate 

veni de cât din două circumstanţe: sai din in- 

prejurări extraordinare şi de forţă majoră sait
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din nebunia acelor arendaşi. Dacă vine din cir- 
cumstanţe extraordinare, sunt vrednici de milă; 
iar dacă vine din nebunia lor, ne putem întreba: 
cum două mii de oameni aii putut înnebuni de 
o dată? Rii crez, d-lor, că ruina lor vine din rele 
combinaţiuni, din immoralităţi, din tripotagiul ce 

au făcut ei înşii cu alţii, pe cari îi cunoaştem pirea 
bine, la arendarea, moșiilor. Atunci vă întreb iară: 
noi oameni maturi, oameni morali, în mâna că- 

rora țara a încredinţat averea sa, să venim și noi 

să iertăm şi să încurajăm asemenea abuzuri, contra, 

cărora am strigat atât de mult, ba incă să şi 
plătim aceste immoralităţi ? Şi când vor fi ani îm- 

belşugaţi şi ne vom afla în lipsă saii vom avea 
a plăti, — precum şi acum suntem datori 8 milioane 

la alţii întradevăr nenorociţi, cărora li sati luat, 
productele pentru susţinerea armatelor streine, — 
când vom fi în nevoi ca la 1853, ameninţaţi de 
vre un r&sboii, putea-vom nci oare a le zice: 
„tovărăşie, pentru tovărăşie; v'am ajutat; ia faceţi 

bine de ne daţi şi d-voastră azi în nişte cireum- 
stanţe foarte fatale, când suntem ameninţaţi de 

nevoi; căci noi v'am scăzut, precum ştiţi, pentru 

nişte înprejurări mult mai puţin vrednice de 

considerat, ca să nu zicem immorale.“ 

Oare când s'ar întempla o nevoie, un răsboiii, — 

şi ştim că r&sboaiele sunt păgubitoare pentru uniă
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-şi obicinuit câştigătoare pentru arendaşi —, şi când 

“Şi ar vinde ei bucatele şi ar câştiga sută la sută, 

“trei sute la sută, cum s'a întâmplat în timpul 

r&sboiului din Orient, şi noi, împovăraţi de câte-va, 

milioane, le am întinde mâna zicendu-le: „daţi-ne 

si: noă“, da-ne-vor ei oare ceva? Nu, negreşit. 

Acestea sunt, d-lor, consideraţiile ce m'ai 

împins a vorbi din acest punt de vedere, iar nu 

din acel punt aşa de restrins, aşa de shiemuit, 

cu care veni d. Ministru să r&spunză la toată, 

vorbirea mea. Din puntul acesta de vedere tre- 

buia, dar să-'mi r&spunză d. Ministru. Nu, d-lor; 

ei n'am voit să declar că voiii refuza or ce con- 

_tribuţiune trebuincioasă Statului; din contra, o 

zie şi o mai repet şi acum, că o să zic şi celor- 

l-alţi : „daţi, fraţilor, pe cât puteţi pentru înbune- 

“tăţirea soartei ţării.“ Ceea ce am voit să zic 

este că contribuabilii vor fi în drept, o mai repet, 

-să ne întrebe ce am făcut cu capitalurile în fiinţă, 

-ca să venim acum să le cerem altele ? 

D. 1. Brătianu protestează contra unor cuvinte ale lui 

B Katargiu şi termină zicend că Adunarea nu este chiemată 

a face milă, ci a face dreptate şi equitate. Camera boie- 

“rilor făcea milă, zice d-sa; Camera naţională face dreptate. 

Barbu Katargiu. Sunt foarte mâhnit că mă văz 

„silit a răspunde d-lui Brătianu, căci nici vreme 

n'avem a întinde desbaterile, nici în stare suni,
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cum mă vedeţi toţi. ') Respect un act aşa de: 
mare, de şi 'miam dat părerea că aş fi fost in 
contra, de m'aş fi aflat faţă la, ședința trecută.. 
Am venit însă aică ca să zic ceva în privinţa . 
consecinţelor. 

D. Brătianu a atacat puntele principale ale- 
cuventului mei în chipul acesta: 1) că a înţeles. 
că eii aş fi zis că Adunarea a făcut un act immoral ; - 
2) d. Brătianu a făcut dintr'o cestiune economică . 
o cestiune politică; 3) d. Brătianu a făcut o- 
cestiune de clase, de facţiuni. Acestea sunt vorbe - 
vechi, ruginite, tocite. Imi pare răii că, pierzând 
din vedere atâtea, şi atâtea lucrări ce are Camera 
şi trebuința ce simte de a se uni întrun gând. 
și o voinţă pentru săvirşirea lor, d-lui iar maj 
vine a o împărţi în facţiuni, în vreme ce ar fi de- 
dorit să încetăm o dată cu aceste desbinări înpie- . 
dicătoare ce ne ţin în loc de mai mult de un an. 
Chiar din aceasta, d-lor, se vede că ei n'am fost. 
preocupat nici de idea, de clase nici de interesul 
de proprietate, căci nu m'am povăţuit nici de- 
una nici de cealaltă, 

Pentru cuvintele de aristocrație, de clase, de. 
ap&sări, le cunosc toţi armele acestea; dar cre- 
deam că d. Brătianu le-a frânt. In fine a, venit. 

1) La câte-va din şedinţele anterioare, B. Katargiu lipsise din cauză de . 
boală. Iar de la 1—15 Maiu se afla în congeâiă.
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d. Brătianu şi a protestat contra cuventului de 

milă, zicend că milă e atunci când face cine-va, 

0 concesiune contra dreptului. La aceste punte 

am dar a răspunde d-lui Brătianu. 

Pentru cel d'ântâiii, a auzit Camera că cu- 

ventul mei de immoralitate, zis şi repeţit de mai 

multe ori, s'a apăsat pe actele arenduirii, iar nu 

pe deciziunea Camerii. 

D. Brătianu înțelege că o partea Camerii n'a 

avut curagiul şi francheţa de a'şi face profesiunea 

de credinţă. V& mărturisesc, domnilor, vă spuiii 

pe onoare că am convicțiunea că cea mai mare 

parte a Camerii a avut în adevăr generositatea, 

de şi cam mare, de a face această concesiune; iar 

nu ceea ce a zis d. Brătianu că a fost contra 

scăzementului şi că n'a avut curagiul a'şi spune 

opiniunea. 

Nam venit, domnilor, a susținea, opiniunea u- 

nei părţi din Cameră, ci convicţiunea mea pro- 

prie; căci nu "mi a spus nimeni de mai "nainte 

nici ce s'a susținut nică ce s'a petrecut în Ca- 

meră. Şi dacă d. Brătianu s'a înpiedicat de cu- 

vintele „vorbe late“, îl încredinţez că nici n'am 

ştiut că s'au zis în Cameră, ci din contră le am 

auzit şi ei pe din afară, pe unii din arendași, 

pe toată lumea.
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Dar că s'a zis din partea stângă sai din dreapta, 
aceasta n'am ştiut'o. 

Aş dori să crează d. Brătianu că eu, or 
de câte ori am avut o convicţiune, am avut de 
conductor numai conştiinţa mea, şi "mi am dat 
opiniunea chiar contra celor mai de aproape prie- 
tini ai mei, şi fără a mă preocupa de va fisau 
nu opiniunea mea plăcută publicului. | 

Precum n'am linguşit nici o dată niciun om, 
nu voii linguşi nică un partid. După acest tă- 
rim am venit şi am zis ceea ce mai repet Şi 
acum: să luăm bine seama, ca să nu dăm o primă 
de încurajare immoralităţilor ce s'au comis. 

La ceea ce a mai zis d. Brătianu căarfitre- 
buit să mă ridic şi mai sus în această cestiune şi 
să zic a se da în judecată Guvernul care a fost 
cauza acestor immoralitătă, intreb: când a venit 
vre-odată cestiunea a se cere responsabilitatea, 
chiar a celei mai înalte aristocrații, cum o nu- 
iţi, sai a acelora cari aii întrebuințat; răi a- 
verea Statului, şi eii m'am împotrivit? 

De vă aduceţi aminte de desbaterile din se- 
siunea, trecută, veţi şti că n'am fost eii care am 
apărat abuzurile Guvernelor trecute. Dar dacă nu 
m'am urcat pină la lucruri neputincioase, causa 
e că n'am voit să pierz timpul în aiscusiuni ne- 
folositoare, şi, credincios misiunii mele, am căutat
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şi voii căuta tot-d'a-una ale potoli. Dumneavoastră, 
ştiţi că, intre cei ce vin de cer ajutor, sunt unii 
cari spun adevărul că ai suferit pagube, şi, de şi 
nu suntem responsabili de uşurinţa lor, totu-“şi 
convili că merită, oare-cari concesiuni. Însă sunt Şi 
alţii cari aii fost uneltitorii mârşăviilor, Şi acelora 
să le facem concesiune, să le dăm primă, de încura- 
jare? Şi să, ziceţi că, fiind-că nu putem lovi pe 
aceia cari aii fost cauza primitivă a mârşăviei, de 
şi aflăm azi pe unii din uneltitori —, trebue, 
fiind-că nu găsim pe toţi, să iertăm şi pe aceş- 
tia? Vedeţi, domnilor, că rolul s'a, schimbat: ei 
atac şi d. Brătianu apără. Sunt foarte mulţumit, 
D-lui a, zis drept că trecutul ne a lăsat un pre- 
sinte semănat de mârşăvii şi că sunt ocaziuni 
ce ne silesc a le tolera. 

D. Brătianu dovedeşte că ati fost rele în trecut; 
eu însă am zis că, în trecut, ati fost şi bune şi 
rele, şi de aceea am cerut să fim eclectici, să 
nu înbrăţişăm trecutul cu toate ale lui, dar 
nici săl stigmatizăm. Însă vedeţi, domnilor, că 
nu m'am preocupat de această cestiune, nici ca, 
aristrocat, nică ca parte din o facțiune, nici ca 
proprietar; nu m'am ocupat nici de interesele 

lor nici de al meii proprii, ci numai de principiul 
respectării contractelor şi condiţiunilor lor. Din 
acest singur punt de vedere dar am venit şi
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mi-am dat opiniunea fără a mă preocupa, iară-'şi 
o mai repet, nici de interes de clase nici de in- 
teres de proprietar nici de popularitate. 

Ştiu că mulţi din domnii arendaşi sunt pro- 
prietari, ai dreptul de alegători; dar nu mă tem 
de nici o opiniune inainte de aceea a principiului, 
care e cea mai înaltă în ochii mei. Ei nu m'am 
preocupat de cât de sfinţenia, de moralitatea, 
cestiunii, iar nu de idea că n'avem cui să dăm 
moşiile în arendă. Preocuparea mea a mai fost 
cui să dăm ajutoare : tutulor în genere sai nu- 
mai acelor oameni ce vor putea dovedi netăgă- 
duit că din înprejurări extraordinare sai rui- 
nat cu desăvirşire? Şi atunci unora ca acestora 
zic că, chiar contra convicţiei noastre, trebue să ne 
coborim şi să le facem concesiuni din commizera- 
ţiune. Da, pe adevărații nefericiți trebue săi a- 
jutăm, iar nu să trecem cu buretele peste toate şi 
să înprăştiăm milioanele Statului, zicend că vor 
fi întrebuințate în înbunătăţiri ce d. ministru 
a zis că sunt de o natură osebită, şi despău- 
țită de cele-lalte interese ale Statului, ca Şi cum 
ar fi cu putinţă ca or ce inbunătăţire sait or ce 
venit al Statului, provie or de unde va proveni, 
să nu fie tot al Statului, al naţiunii. 

Terminând, rog pe Cameră iară-'şi a, restringe 
în cercul equităţii, ca să mă serv de vorba d-lui 

2
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Brătianu, şi a mărgini acele înprăştieri, ca să nu 

fim dupes—, permiteţi-mi expresia franceză —, 

ale mârşăviilor ce le cunoaşteţi toţi. 

Şedinţa de la 29 Aprilie 1860. 
(Protoc. şed. Adunării legisl. a TŢerii Româneşti, tom. |, 

p. 233 sqqg). 

La ordinea zilei se află raportul Secţiunii judecătoreşti în 

cestiunea arestării Principelui Ştirbei. 1) 

La 9i Februarie 1860, Principele George Ştirbei a fost a- 

cuzat de administratorul judeţului Dolj, d. N. Opran, ina- 

intea, d-lui procuror al tribunalului local secţiunea Il-a «că 

s'ar fi slujit de mijloace de corupţiune asupra alegttorilor 

din acel judeţ, ţinend şederea acolo mai mult timp, fără 

să-'şi fi avut domiciliul politic in acel judeţ, întemeiându-se 

pentru aceasta pe zise fără nici un fond de adever şi luând 

tot de o dată măsuri preventive de arestare pentru persoana 

sa cu a altor qoui indivizi ca complici; iar, după douăzile, 

la 23 Februarie, prin altă adresă îl acuză şi de perturbator 

al liniştei şi siguranţei Statului, fără să aibă vr'o dovadă, 

ci numai bazându-se pe sgomotul publice. Procurorul Cur- 

ților unite declară pe Principele Ştirbei ca nevinovat pentru 

acuzaţia de perturbator al liniştei şi siguranţei Statului.» 

De asemenea Secţiunea conchide la inocenţa Principelui 

Geoge Ştirbei în ceea ce priveşte acuzarea de corupţiune 

în alegeri. 

După citirea raportului Secţiunii vine la tribună Princi- 

pele George Ştirbei, care expune cu deamăruntul cursul tu- 

tulor şicanelor şi nedreptăţilor ce i sai făcut de către d. 

administrator al judeţului Dolj. Apoi vorbeşte d. Ion Ghica, 

Ministrul de interne, căutând a disculpa pe d. N. Opran de 

1 Cf, Şedinţa de 1a 5 Martie 1860, p, 13854.
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purtarea sa față cu Principele Ştirbei. După aceştia cere 
cuvântul B. Katargiu. 

Barbu Katargiu. Domnilor! 'Tot şirul acestei în- 
prejurări delicate La expus d. Ştirbei întrun cere 
restrins, şi ei nu viii acum nică să acuz pe d. 
Ministru nică să apăr pe d. Ştirbei. Aci e vorba: 
de o legiuire, de siguranţa Statului şi a indivi- 
dului, siguranţa Statului înpreună cu 'respectul 
legilor date în mâna Ministeriului. E o sarcină 
mare vorba de siguranţa Statului, şi de aceea şi 
ministeriile sunt adesea în posiţiune sait să scape 
Statul de pericul şi a priimi felicitarea naţiunii, | 
sat de al compromite şi a suferi blamul &i. 
Aci sunt grămădite toate vesponsabilităţile, toate 
greutăţile miniștrilor, posiţiunea, cea mai critică, 
a lor. 

Ur&sc sgomotul şi turburările din partea pare 
ticularilor, ceea ce se numesce anarchie ; un&s- 
abuzul de putere din partea Guvernului, ceea ce 
se numeşte despotism. Recunosc prin urmare Gu- 
vernului dreptul ca, la înprejurările cele mari, să 
întinză mâna, afară din lege, să facă, asemenea, 
arestări; funcţionarul însă trebue să ştie ce se 
se întemplă, trebue să cunoască adevărata sa posi- 
țiune, când întinde mâna afară din lege să iea 
asupră- şi răspunderea unei măsuri grave. Aci e 
vorba de un complot. Să'l vedem, să se judece



180 

şi să se pedepsească conspiratorul cu toată se- 

veritatea, legilor, după cum merită un turbură- 

tor. Dar dacă n'a fost un complot, putem oare 

să zicem că a fost? Aş dori-o pînă la oare-care 

punt, căci ne ar trage din posiţiunea de a zice 

"Guvernului: „ai urmat răi!“ 

D. Ministru de interne vine şi ne arată astă-ză 

raportul administratorului sti şi ne zice că tre- 

bue să-'şi crează sluşbaşul. Da ; dare dator tot- 

de o dată să ştie cine sunt sluşbaşii săi; căci alt- 

fel trebue să vază în ce primejdie se pune so- 

cietatea. E adevărat raportul administrâtorului? 

E adevărată acuzarea procurorului? Ei nu acuz 

pe d. Ministru că, 'şi a crezut slujbaşul, ci pen- 

tru că, după ce a văzut că sunt numai exage- 

raţii din partea administratorului, nu a luat m&- 

surile cele mai aspre sprea pedepsi un slujbaş, 

care nu ştie că, dacă are puterea în mână, oare 

ca să apere libertatea oamenilor, iar nu ca s'o 

calce în picioare mai răi de cât un criminal de 

pădure; căcă un criminal de pădure, care-'şi în- 

trebuințează numai puterea sa, nu pierde de cât 

un Om, pe când un criminal de Stat, care în- 

trebuințează puterea, Statului, omoară nu un om, 
ci un Stat. 

D. 1. Brătianu, într'un lung discurs, se plânge că orato- 

rii ce Lai precedat n'ai pus cestiunea la înălţimea unui
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principiu general, ci aii r&mas pe tărimul consideraţiilor de 

persoane, şi de aceea desbaterea nu poate înfăţişa nici un 

interes pentru naţiune. In a doua parte a discursului, d-sa, 

acuză Ministeriul Ion Ghica că s'ar fi preocupat numai de 

a inventa comploturi imaginare, spre a inspira temeri Dom: 

nitorului şi a'l r&ci de naţiune. 

D. Ion Ghica, Preşedintele Cabinetului se apără de acu- 

zaţiile ce "i aduce d. I. Brătianu şi susţine că ceea ce a 

făcut Ministeriul în cestiunea alegerilor a fost tocmai de a 

lua măsurile cele mai nemerite ce a crezut spre a garanta 
„libertatea lor. 

Barbu Katargiu. Vii a răspunde la dou per- 
soane în puţine cuvinte: d-lui Brătianu şi d-lui 

Ministru de interne. 

D-nu Brătianu nu numai că s'a înşelat în ceea 
ce a zis, dar a uitat şi vorbele ce am întrebu- 
ințat eit; căci începutul cuvântului mei a fost 

blamând modul în care a fost pusă cestiunea cu 

un caracter prea special, prea personal. 
Eu, mi se pare, am pus cestiunea tot la acea, 

înălţime, la care a voit a o pune şi d-nu Bră- 
tianu, căcă principiul ce âm declarat aici a fost 
că desaprob toate actele arbitrarii, ilegale, Şi că, 

m& voii r&sboi contra lor, or din ce parte vor 

veni, fie că vor veni de jos, şi atunci se chiamă, 

anarchie, fie că vor veni de sus, şi atunci se 

chiamă despotism. 

Prin urmare, din acest punt de vedere puindu- 

mă, zic şi pentru cazul de față că e un actar-
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bitrariu. Nu e vorba acum, o mai repet, de per- 

soana d-lui Opran — ; poate d-lui să fie omul cel mai 

onest —; ci e vorba de o faptă illegală din partea, 

unui funcţionar public în faţa naţiunii, a Came- 

rii şi a Ministeriului. 

D-nu Opran a fâcut actul acela arbitrariii în 

înţelegere cu d. Ministru, care, de şi nu'i a dat 

ordine, dar “i-a dat voie de a face ceea ce a făcut. 

Ceea ce m'a făcut însă să m& mir mai multe 

cum Ministeriul n'a putut vedea de la început că, 

modul de acuzare nu era aşa de clar cum tre- 

buia să fie un act de asemenea, natură, căci mai 

ântâiu a început cu o acuzare mai mică, şi pe 

urmă a venit cu alta mai mare. La această în- 

prejurare am venit şi am zis Ministeriului că n'a 

făcut ceea ce trebuia să facă în asemenea caz, 

n'a voit a sacrifica pe un funcţionar, spre a fi 

în pace cu Adunarea. Aici am zis că Ministeriul a 

avut trecere cu vederea; căci ar fi trebuit să fi 

sacrificat pe funcţionarul săi, dându'l judecății, 

şi atunci Camera, ar fi fost, destul de înţeleaptă, 

a nu mai pretinde nimic. Era dar, o repet încă 

O dată, mai bine să, sacrifice pe un impiegat al 

Ministeriului pentru pacea cu Camera, căci ea 

este chiemată a veni nu în contra Ministeriului, 

ci în ajutorul săi. Când ea e chiemată să facă, 

după datoria ei, cea mai mică observare Ministe-
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riului, aceasta e o nenorocire. Prin urmare d. 

Ministru trebuia să aibă convicţiunea, că nu pu- 
tem să trecem cu vederea un asemenea act. D-nu 
Ministru nu trebuia pentru aceasta să lase pe 
impiegatul săi nepedepsit, că să ajungă lucrul a 
se face o cestiune ministerială, care să aducă. 
țara în desbinări, ci trebuia să facă ast-fel cum 
să nu dea Camerii ocasiune de a se ocupa de 

asemenea cestiuni neplăcute. 

Noi vedem chiar în raportul d-lui administia- 
tor că d. Stirbei, deputatul Craiovei, a suferit 
nedreptăţi. Dar Ministrul n'a voit să facă nici o 
îndreptare. Ministrul singur face din aceasta un 
caz ministerial. Şi ce este acest caz? O infracţiune. 
Vă declar că Adunarea, nu poate trece cu ve- 
derea asemenea, infracţiuni. Aceasta e oare mij- 
locul de a ajunge la acele dorinţe ce ne zice Mi- 
nisteriul că are? La acea înpăcăciune ce trebue să 
realizeze o dată? Prin acălea, ordinea publică ? E 
adevărat că d. Ministru a neglijat să satisfacă, 
Adunarea, şi de aceea ea se vede silită a tace ceea, 
ce Ministeriul n'a făcut : să declare pe acel im- 
piegat ca un călcător al legii şi al drepturilor celor 
mai sfinte ce are un cetăţean. D-le Ministru, sunt 
silit a zice că acest administrator e un acuzator, 
e un calumniator declarat chiar de Ministeriul 
public. Acesta, însu-'şi a zis că a acuzat pe d. Stir-
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bei după cererea d-lui administrator; dar la tri- 
bunal, neavând dovezi, s'a disculpat. Îmi pare 
Su că d. Opranu nu şi-a observat -de loc dato- 
viile; dar n'am ce face, căci e vorba de onoarea 
unui deputat, de ordinea publică, de drepturile 
noastre cele mai scumpe, cărora d. Ministru, o 
repet, a neglijat de a le da o satisfacere. 

Şedinţa de la 17 Maii 1860. 
(Prot. şed. Ad legisl. a Ţării Româneşti. Tom. 1. p. 358). 

Chr. Tell observă că zidirile publice nu se execută întoc- 
m.i după contracte. Aşa este cu zidirea Mitropoliei, unde 
se constată o mare deosebire între plan şi cele ce se execută. 

Barbu Katargiu. Profit de această interpelaţie 
şi voii vorbi în general despre principiul intreţi- 
nerii lucrărilor publice. După zisele d-lui Ministru 
mă văz silit a face o observaţie chiai asupra 
clădirilor. Ni s'a zis de Ministerii că Adunarea nu 
poate controla, căci nu este o comisie technică;- 
Cine dar poate controla păzirea legilor în fiinţă? 
Căci ast-fel se poate face planul unei case pe 
hârtie şi în realitate a se zidi un bordeii. Mă 
mărginesc aci pentru clădirile publice, căci ase- 
menea cuvinte n'ait necesitate de o argumentare 
mai lungă. 

Viu acum la şosele. S'au făcut o mulţime de
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petice şi nică un drum isprăvit, şi apoi şi acele 
petice într'o stare de intreţinere aşa de deplo- 
vabilă, în cât călătorii prefer a da pe d'alături 
de cât pe ele. Mi se pare că, de câte ori ne apucăm 
să facem un lucru, trebue tot-d'a-una să-l ispră- 
vim sai cel puţin, dacă nu-l isprăvim, să intre- 
ţinem în bună stare puţinul cât am fâcut din 
el, să nu facem ca soţia lui Ulysse care ţesea 
ziua şi desţesea noaptea. 

Avem făcute câte un petic de şosele şi acestea, 
sunt întreţinute aşa de ticăloase, în cât e şi ru- 
şine a le mai vedea. Așa este şoseaua ce merge 
la Colentina. Mii de trăsuri trec pe ea pe toată, 
ziua; şi de doui ani nu s'a aşternut pietrişul; 
merge cine-va pe dinsa din groapă în groapă. 
Acum am văzut puindu-se pietriș, dar de doui 
ani nu i se pusese nici o pietricică. Mai observați 
că este șoseaua de la bariera, Mogoşoaei, la mar- 
ginea Bucureştilor, cea mai frecuentată, şi cu 
toate acestea se află în aceea-'şi stare: în toată 
lungimea ei nu se vede o singură grămăjoară, 
de pietriş ca rezervă. Atrag atenţia Ministeriului 
asupra acestor lucrări, ca, pentru folosul Statului, 
pentru binele public, pentru ruşinarea oameni- 
lor, dacă nu facem nimic noi, să păstrăm în- 
cai bine ceea ce avem.
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Şedinţa de la 18 Maii 1860. 

(Protec. şed. Adun. legisi, a Țerii Rom. Tom. I, p. 360 sq.) 

La ordinea zilei este raportul Secţiei IV-a (de Culte şi in- 

strucţie publică) privitor la proiectul de lege pentru inmor- 
meântări. 

Barbu Katargiu. Toţi simţim necesitatea, formă- 
rii cimitirelor. Nu ieait dar cuventul pentru 

a combate înființarea lor, ci numai pentru a 
răspunde la o singnră idee emisă de d-nu Costa- 

foru, că ar putea fi în sate cimitire fără bise- 
vică. Fără superstiţiune, zic şi eiică n'arfi aşa de 
neapărată această trebuinţă. Dar socotesc că 
nimeni nu va contesta că singura şcoală de mo- 
ralitate in starea, de azi a ţăranilor noştri fără 
de instrucţie e religia. Ideile folositoare ce is- 
voresc din religie aii perit—, e trist a o spune—, 

dintre ţărani, şi nepăsarea le a luat locul. 
Din slujbele religiei, atăt de respectate înainte,. 

țăranii acum ai ajuns a nu mai face nici un 
caz; negligenţa este aşa de mare pentru biserici, 

din cauza neîngrijirii proprietarilor, în cât vi- 
tele se plimbă prin cimitire. Cum dar am pu- 

tea readuce în inimile sătenilor şi a întări puţin 
„respectul pentru religie, de cât întreţinend foarte 

bine instituţiunile religioase? Şi noi astă-zi facem 
cu totul din contra: vrem a nu face nică bise- 
rică pe la cimitire. |
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Apoi nu vă este teamă că, nefăcendu-se bise- 

rică la cimitir, satele vor găsi prilej ca să 

se revolte că, n'aii biserici şi că vrem să pier- 
dem şi respectul pentru morţi ? 

Nu numai în Europa civilizată, dar şi în in- 

sulele cele mai sălbatice, cimitirele sunt respec- 
tate. Şi ce va aduce respect cimitirelor de cât 
vederea bisericilor, pe cari de le vom scoate din 
cimitire, suntem pierduţi mai răi de cât sălba- 
ticii. Termin dar şi zic că m& opuiii ca cimiti- 

rele în sate să nu aibă o biserică. 

Şedinţa de la 24 Maii 1860. 

(Prot. şed, Ad. leg'sl. a Țerii Rom, Tom I, p 377 sqq.) 

Cu ocaziunea cererii de înpământenire a unui oare care 
Calliade, d. I. Brătianu zice: «In Regulament se zice : strei- 
nul ce se va însura cu o româncă nobilă, trebue să aştepte 
7 ani ca să se inpământenească. Convenţiunea desfiinţează 

privilegiile. Sunt de opiniune să iînălţăm pe toate român- 
cele la rangul de nobile, ca să poată toate face pe soţii lor 

să se bucure de acel drept » 

Atunci B. Katargiu pronunţă cuvintele următoare : 

Barbu Katargiu. Auz iar vorba de nobleţe şi de 
nenoblețe, auz zicându-se că nu maisunt nobili, 

fiind-că s'aii dărăpănat de Convenţiune. 

Ei zic din contră că Convenţiunea n'a d&- 

rimat nimic, n'a înjosit; pe nimeni, ci a ridicat
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pe toţi a se bucura de acele drepturi, de cari 

pină aci se bucuraii numai unii, de şi această 

escepţiune n'a fost nici o dată un temeiii de lege 

ci un obiceii abuziv. La noi n'a fost nobleţe după 

o ereditate seculară. şi tradiţiuni ruginite ca în 

alte părţi ale Europei; la noi noblețea se da 

după slujbe, în cât fie-care putea fi nobil. Con- 

venţiunea a venit şi a zis că toți Românii pot 

fi nobilă şi a făcut poate o dreptate, căci a gă- 

sit de cuviinţă a trage pe toţi în sus, în loc de 

a cobori pe cei de sus. Deosebirea este numai 

în faptele, caracterul, educaţiunea şi onoarea 

fie-căruia, iar nu în alt-ceva. Prin urmare zic 

că favoarea ce acorda legea mai "nainte nu- 

mai unora, acum să o întindem la toţi şi să 

priimim terminul de 7 ani, pentru că toate Ro- 

mâncele sunt nobile. 

C. Bozianu susţine că prin Convenţie nu s'a ridicat ni- 

meni la nobleţe, ci s'a ridicat toţi la legea naturală, decla- 

rându-se toţi egali inaintea legii. Convenţia, zice d-sa, de- 

clară pe toţi egali, adică pune escepţiunea în comunitate, 

iar nu comunitatea în escepţiune. 

Barbu Katargiu. 'Mi pare răi că sunt silit să 

mai revii la. cele zise. Nu sunt de părerea d-lui 

Bozianu când zice că nu sa ridicat nimeni, ci 

sai coborit unii, că nu s'a supus regula, la es- 

cepţiune, ci escepţiunea la regulă, 

7
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Aceasta ar fi fost cum zice d-nu Bozianu, când 
ar fi existat nişte drepturi de acelea monstruoase, 

cari, fiind degrădătoare pentru o parte a societăţii, 

ar fi urmat a se desfiinţa, ca nimeni să nu poată 
a, se folosi de dinsele; dar la noi asemenea mon- 

struosităţi feudale nau existat, iară-'şi o mai zic, 

nici o dată. 

Tot ce s'a regulat dar prin Convenţiune sunt nu- 

mai acele drepturi însuşite după vremi numai 

de unii de a priimi mai cu preferinţă de cât alţii 

unele slujbe; dar aceasta, o mai repet, nu era 

după, o lege, după o regulă, ci după nişte simple 

consideraţiuni, după oare-care favori. 

Ce s'a făcut în urmă? 

Nu s'a desfiinţat nimic, nu s'a coborit nimeni, 

ci sa zis numai că toţi Românii să se bucure 

de acele drepturi de cari se bucura numai o 

clasă, că regula a fost tot-d'a-una egalitatea şi 

escepţiunea preferința, şi că Convenţia, ridicând 

pe toţi la regula generală, n'a desfiinţat alt de 

cât escepţia. Zic dar că prin urmare, şi în acest 

caz, în loc de a desfiinţa dreptul, de care se bu- 

curaii unii prin escepţie, e mai de cuviinţă al 

acorda tutulor Românilor.
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Şedinţa de la 26 Maii 1860. 
(Pro. şed. Adun. legisl. a Terii Rom. Tom. I, p. 399 sq.) 

La ordinea zilei este proiectul de lege pentru ocne şi vâmi. 

Art. 3. din acest proiect era modificat ast-fel de către 

Secţiunea respectivă : «De la anul 186], taxele ce lovesc pro- 

ductele indigene la eşirea lor din ţară se desfiinţează.» 

Asupra acestui art., Ministrul de finanţe, C. Steriade, ob- 

servă că Statul, prin suprimarea taxelor coprinse într'insul 

ar pierde aproape 4 milioane lei (vechi). D-sa nu este in 

contra principiului desființării acestor taxe, dar cere ca ter- 

minul suprimării lor să nu înceapă chiar de la 1-iă lanua- 

rie 1861, ci mai târziu, când Guvernul va fi în stare să in- 

locuiască acel deficit prin alt venit. 

Barbu Katargiu. Domnilor, vedeţi că aci scăză- 

mentul acesta nu poate fi de cât fictiv; totul 

e să nu avem o lege aşa de contrarie principii- 

lor celor mai incontestabile ale economiei şi să 

nu ar&tăm că noi cariavem aerul de a zice că 

suntem înaintați, să nu ne arătăm, zic, în ces- 

tiuni finanţiare, aşa de înapoiaţi. În adevăr, sco- 

ţendu-se aceste 4 milioane din venitul Statului, 

de cine ai să se înplinească ? Fireşte iară-şi de 

exportatori; dar printr'un chip mai general, în 

cât înpărţindu-se pe un număr mai mare să fie 

mai puţin simțit, iar inplinirea lor făcându-se 

după un mod mai convenabil, să fim mai în a- 

propiere cu cele ce se urmează în alte State ci- 

vilizate. Prin urmare o să se înplinească şi ceea,
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ce lipseşte şi o să avem şi o lege finanţiară bună, 
vrednică de a o vedea ocine. Cu alte cuvinte 
toate acele sume vor eşi tot din acelea-'şi pungi, 

cu deosebire că vor eşi şi intra printi”un canal 
raţional, in vreme ce altmintrelea această apreţiere 
nu se făcea de cât într”un chip cu totul neraţio- 
nal. Unde e dar acea încurcătură, de care auz 
vorbindu-se ? Unde e năpăstuirea ? Aci nu e vorba 

de cât de eşirea şi de intrarea contribuţiunilor. 
De unde iea Statul ? De la contribuabili, negreşit, 

prin contribuţiuni directe sau indirecte, nu din 

nori saii din aer. Statul dar o să zică produc- 

torilor: „mai daţi încă dou&-trei parale pe lângă 

contribuţiunea voastră, pentru uşurarea produc- 

telor ce exportaţi, şi aceasta, vă va fi de un mare 
folos: vi se va întoarce înpătrit, căci veţi înfrena 

concurenţa exportaţiilor vecine ce aii închis dru- 
mul singurei bogății ce poate intra in ţara noastră“; 
Şi ştiţi, domnilor,- că or-ce bogăţie intră se în- 

prăştie în toată ţara, ca şi sângele în tot corpul 
omului. Toţi simt acea bogăţie ce intră în ţară; 
numai cei ce nu lucrează, numai aceia nu 0 

simt ; iar cei ce lucrează toţi se ridică prin acea 

bogăţie. De ce dar să facem un act de staţio- 

nare, lăsând să mai continue o lege barbară? 

- Chr. Tell aminteşte că, chiar în Statele civilizate, oamenii 

de stat, de şi recunose dreptatea principiilor, totu-'şi nu le pun
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în aplicare de cât atunci când mijloacele Statului le per- 

mit. Tot aşa la noi, principiul suprimării taxelor de export 

este sfint, dar starea finanţelor noastre nu permite această 

desființare de cât numai peste câţi-va ani. 

Barbu Katargiu. 'Mi pare bine că văz un de- 

putat din partea aceea (aretând spre stânga) ce 

se zice înaintată, care ne spune că, de şi sunt 

adesea principii recunoscute şi mărturisite de 

toată lumea de bune, sunt însă înprejurări ce 

nu ieartă a le pune pe dată în lucrare şi că a- 

semenea şi acum nu trebue să ne grăbim a 

desfiinţa, taxele, fiind că n'avem cu ce să le în- 

locuim azi, etc. 

Ştiţi bine că nu suntem noi cari am fost a- 

cuzaţi că voim să mergem cu maşina de aburi; 

prin urmare nu putem fi acuzaţi astă-ză că sun- 

ținem nişte progrese prea precipitate. In ces- 

tiunea de faţă, am fost preocupat de două idei: 

de moralitatea economică şi de netrebuinţa de a, 

păstra această lege, pentru că cifra se poate în- 

deplini tot din acele pungi şi cu alte mijlâce. D-nu 

Tell a zis că Franţa n'a putut să micşoreze 

taxa sării, căci se dă numai deficit. In Franţa 

negreşit că nu sa putut face, pentru că acolo 

sau întrebuințat toate metoadele cari suplinesc 

taxele, s'aii sleit toate mijloacele de contribu- 

țiune. Noi însă nu suntem ajunşi încă la a- 

cest punt; noi nu am isprăvit, ci începem abia
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a ne aşeza contribuţiunile pe nişte baze regu- 

late, și de aceea mânţii că putem să aşezăm 

contribuţiuni, prin cari să modificăm şi tot de 

o dată să inălțăm veniturile noastre. 

Cât pentru zisele d-lui D. Ghica cari sai re- 

produs de d. Tell, că contribuabilii îşi string pun- 

gile, am avut onoare-a spune de mai multe ori 

că cu drept cuvent ei fac aceasta. In adevăr, ei 

aui dreptul de a zice că, cu toate milioanele ce s'au 

versat în aceşti ani, nu s'a făcut nimic; ba încă, 

am auzit de multe ori zicendu-se că, pe lângă un 

milion cheltuit bine, sau risipit milioane multe 

foarte r&i. Dar acesta nu e un cuvânt ca să, 

încetăm de a contribui şi a cere să înapoiăm în 

toate lucrările noastre; noi sperăm, şi trebuie să, 

sperăm, că, de acum înainte, vom avea, destulă, 

unitate şi sinceritate în lucrările noastre, ca, să. 

putem stirpi abuzurile, ast-fel în cât, pe lângă un 

milion bine cheltuit, de şi s'ar mai putea chel- 

tui ceva cam fără regulă, acest ceva însă să fie 

foarte neînsemnat, adică să ajungem acolo ca a- 

buzurile să devie microscopice. 

Ceea ce d. Tell ne spune pentru alte ţări, a- 

cestea nu sunt pentru mine, să vă spuiii drept, 

nişte argumente destul de tari. Noi avem o sin- 

gură şi mizerabilă industrie şi ar fi destul de r&, 

destul de barbar, să mai oprim pe exportatori 

13
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la graniţă, ca să le cerem taxă. Să desfiinţăm dar 
acest articul, pentru că sună răi la urechie, pen- 
tru că suntem săracă de industrie şi pentru că, 
este mai puţin barbar să zicem unui oma casă 
la dinsul „mai plăteşte şi astă contribuţiune,“ de 
cât să ne punem în drumul lui la Brăila sai la 
or ce alt pori şi să '1 apucăm acolo să plătea- 
scă acea sumă sub numire de taxă de export. 
Aşa, deosebire economică, desființându-se taxa, 
nu 0 să fie alta de cât aceea că o să se plătea- 
scă aci, în loc să se plătească la graniţă. D. Tell 
maj vorbi şi de Englitera. Daţi-mi voie —, căci, după 
obiceiul meii, voiii respunde la toate —, săi spuiă 
că acea taxă, de care ne vorbi, e pentru impor- 

tarea, în ţară a mărfurilor streine. Cat pentru 
ceea ce a zis d-lui despre liberul schimb, chiar de 
ar fi un adevăr că aceasta e adevărate m&sură, 

a producţiunii, ar trebui să se ştie că Englitera, 
e silită să ţie o asemenea taxă de monopolizare, 
pentru că aceste taxe s'au făcut pe temeiit de 
legi vechi şi avansuri de capitaluri însemnate, 

şi, când sar desfiinţa, s'ar pierde o mare bogăţie, 
s'ar ruina oameni şi stări cu o nedreptate re- 
voltătoare. 

Aceste taxe dar se respectă, pentru că sunt, 

după cum am zis, făcute de legile cele vechi Şi 

pentru că Englezii, cari se bat cu lumea în-
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treagă, ca să-și deschiză cantoare prin toate păr- 
ţile, ai cel mai mare interes de a exporta cât 
se va putea mai mult, căci Englitera nu e în 
stare să-'şi hrănească locuitorii numai cu pro- 
ducţiunile sale. 

Între acestea şi cele zise de d. Tell e o aşa, 
mare deosebire, în cât se pare că d-lui tractează 
altă, cestiune. 

Chr. Tell se miră că B Katargiu se bucură văzând pe un 
progresist că declară principiile de salutarii, de şi nu ad- 
mite in totd'a una aplicarea lor. «Nu 'mi este oare permis, 
zice d-sa, a bănui că d. Katargiu, având aerul de a ne da 
lecţii de economie politică, umblă a pune bastonul între 
roatele maşinei guvernamentale ? Nici o dată n'am înveni- 
nat discusiunea, şi 'mi pare răi că aceasta o face tocmai 
onor. d. Katargiu, care se zice conservator şi care prin ur- 
mare ar trebui să fie moderat». 

B. Katargiu. Daţi'mi voie, domnilor, să vă spuiii 
că, de când am onoare a mă afla în mijlocul d-v, 
m'am nevoit să ajung la două resultate sati 
mai bine n'am avut de cât două ţinte : a îndulci 
amăriciunea, partidelor, spre a le uni şi apropia, 
iar nu ale desbina; şi al doilea că, precum nici 
am avut vre o dată, asemenea nu am nici 
acum ceea, ce Francezul zice des arritre-pensces 
asupra Guvernului, după cum pretinde d. Tell, 
ci din contră, îl sunt şi îi voii fi în toată vre: 
mea cel mai sincer apărător, îi sunt adică după
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cum trebue să fie un bun amic, care nu înţelege 
amiciţia în adulaţii şi linguşiri ci numai în 0b- 
servaţii şi consilii, cari, când sunt sincere, sunt 
mai preţioase de cât un devotament necumpănit. 

Cât pentru un interes personal al mei sai 
al partidului meii de a cădea un Ministru, în a- 
ceasta, crez că nu e trebuință să mai zic nici 
o vorbă; toată lumea cunoaşte care este sistema 
mea, în asemenea caz. 

Acum să vedem pentru ce am zis că-mi pare 
bine când văz pe unul din partea ce se zice pro- 

gresistă, susţiind ast-fel de principii. 

Cu aceasta, domnilor, nu am voit de loc să 
atac saii să defaim pe un om, pe care îl stimez a- 
tat de mult; din contră, am voit săi ar&t mul- 
țumirea ce am arstat de multe ori prin votul 

nostru, când am văzut că partidul opus ica vre 
unul din principiile noastre. 

Domnilor, noi cari suntem calificaţi de retro- 
grazi, de ruginiţi, noi cărora ni s'a imputat tot- 

da una că suntem inimicii reformelor şi că nu 

voim să meargă ţara înainte —, noi, zic, am simţit 

o bucurie nespusă când am văzut pe un bărbat 

din stânga vorbind în felul nostru, că adică sunt 

principii netăgăduit bune şi folositoare, dar cari 

nu se pot în practică adopta pe dată, fără a răs- 

turna tot înprejurul nostru. Da, domnilor, am
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simţit o bucurie mare văzând partea opusă că 
înaintează către noi şi vom simţi în toată vre- 
mea această mulţumire. 

Ceea, ce credem aşa poate să fie o iluzie, poate 
că noi, iar nu partea opusă, am făcut acest pas 
de apropiere, şi noi am simţit ceea ce simte un 
om ce călătoreşte pe apă şi care, înnotând cu co- 
rabia spre ţârmuri, crede că țărmurile ce are în 
vedere “i înaintează spre dinsul şi că el cu co- 

rabia, stă pe loc. Dar aceasta nu face nimic, noi 

sau cel-l-alţi, fie cine va fi, totul e să înaintăm 
unii către cei-l-alţi, ca să ne apropiăm din ce în ce 

mai mult. Aceasta a fost şi e dorinţa noastră. 

Şedinţa de la 14 Iunie 1860. 
(Conservatorul Progresist, 1860 August 38, p. 266). 

La ordinea zilei este raportul Secţiunii judiciare asupra 
propuneri! privitoare la interpretarea art. 319 din Regula- 
mentul Organic. Propunerea, de care este vorba aci, cerea 
ca să se aducă, pe temeiul art. 108 şi 379 din Reg. Org, 
2500 de familii din Germania de Nord, cari să poată cum- 
păra pământ pe moşiile a mai multor proprietari. Raportul 
Secţiunii judiciare conchidea însă că streinii, pe temeiul ar- 

ticulelor invocate, pot cumpâra numai acareturi, adică or ce 

clădiri precum otele, case de locuit, magazii, uzine, fabrici 

etc., iar nici de cum pământuri de moşii. 

Barbu Katargiu răspunde mai ântâiii la cele ce 

s'aii zis despre necompetenţa Camerii, că, dacă de
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câte ori Guvernul cere o lămurire, Camera "i ar 
zice să, lase la o parte acea lege şi să vie cu 
alta nouă, aceasta, ar fi a desfiinţa totul, a pa- 
raliza lucrările în aşteptarea unui viitor, pe care 
nimeni nu ”] ştiecând va veni. Camera însă e chie- 
mată, la interpretare chiar când Curțile judecăto- 
rilor sunt în conflict cu cea de Casaţiune. Cu 
cât mai virtos că aici e o chestie mult mai mare, 
fiind o chestie de interes general. Ea nu presintă 
nimic de interpretat, căci legea e destul de po- 
sitivă şi explicită în alineatul al 51*2 a] articu- 
lului, prin care hotăreşte ca streinii patentari să, 
se bucure de toate dreptăţile, fără escepţie, ale 
industriaşilor şi meseriașilor pămenteni, afară 
însă de drepturile politice. Când a fost vorba de 
înpămentenire, de drepturi politice, legiuitorul a 
căutat toate măsurile, toate precauţiile, şi a în- 
datorat pe streinul ce a cerut înpămentenirea, ce 
a cumpărat proprietăţi, să se supuie la un sta- 
giii de 10 ani, ca să poată dobândi drepturile 
politice. Aceste drepturi eraii întemeiate pe pro- 
prietate, şi ar fi absurd a'i da aceste drepturi 
fără ai lăsa şi elementele ce i le constitue, a- 
dică, proprietatea, baza esclusivă, pe timpii aceia 
a drepturilor politice; căci legiuitorului nu i se 
poate presupune aci prevedere supra-umană de 
a şti că peste 30 de ani are se fieo Convenţie,
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care se autorizeze exercitarea acestui drept şi după 
alte baze, cum e astăzi, de exemplu, capitalul. 

Trecând apoi la art. 108, pe care nu "1 con- 
sideră de cât ca un corolar al art. 379, B. Ka- 
targiu zice că, prin acest articul, streinii ce vor 
veni să se aşeze în ţară ca plugari întră cu to- 
tul în condiţiunile şi drepturile sătenilor români, 
şi niminea nu poate să tăgăduească sătenilor 
noştri dreptul de a cumpăra şi vinde or ce vor voi. 

Ba incă, legiuirea, prevăzând nepreţuitele  fo- 
loase ce poate aduce cu dinsa intrarea în ţară, 
a unor streini muncitori şi luminaţi, le a acor- 
dat şi nişte scutiri în cei d'ântâii zece ani ai 
stabilirii lor în ţară, spre a încuraja şi a atrage 
şi mai mult luminile şi braţele acestor streini, 
cari ai să desgroape şi să desvoalte avuţiile ce 

zac ascunse la fie-care pas în câmpiile noastre 

inculte şi deşerte. 

Katargiu îşi continuă discursul desvoltând pe 
larg cestiunea din puntul de vedere economie 
şi politic chiar, arătând pe de o parte foloasele 
incalculabile ce ar decurge pentru noi când am 

deschide porţile la inteligenţa şi activitatea strei- 

nilor, iar pe de alta tristele urmări, la cari ne 

am supune, dacă am stărui să r&mânem în să- 

răcie şi izolaţiune ca pină acum.
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Cabinetul Ion Ghica demisionă la 28 Maiui 1860. La 31 
Maiă Ministeriul se compuse ast-fel: Nicolae Golescu, r&s- 
boiă şi Preşedinte al Cabinetului; Dimitrie Brătianu, în- 

terne ; YV. Boerescu, justiţie; I. Brătianu, finanțe; C. A. 
Rosetti, culte şi instrucţie; 1. I. Filipeseu, externe ; Barbu 
Vlădoianu, control, 

Decretul publicat in Mont. ofic. 1860 Iunie 4, p. 599. 

Acest Ministerii demisionând la 13 Iulie 1860, Cabinetul 
'se compuse in chipul următor: Manolaki Costaki, finanţe 

şi Preşedinte al Cabinetului; G. Costaforu, înterne; V. 

Boerescu, şuştijie şi ad-interim la culte şi instrucție ; 1. 

I. Filipescu, externe; Colonel George Adrian, re&sboiu; B. 

Vlădoianu, Control. Mai târziu B Vlădoianu a trecut la 

„culte, generalul I. Florescu la resboii, în locul colonelului 

Adrian, iar Manolaki Costaki ad-interim la Coutrol. 

Şedinţa de la 19 lulie 1860. 

(Mont. ofic. din 19 August 1860, p. 882 sqq.) 

Barbu Katargiu, Preşedintele Camerii, ununţă că 

la ordinea zilei este decisiunea asupra budgetu- 

lui oștirii; dar tot de o dată comunică Adu- 

nării, în această privinţă, următoarea propunere 

subscrisă de opt deputaţi: 

«Prevăzând că pentru examinarea budgetelor în amenun- 

tele lor la timpul mărginit ce mai are Adunarea pină la 

terminarea celei din urmă prelungiri a sesiunii sale nu'i va 

fi îndestul şi că aşa va fi silită a'şi mai prelungi sesiunea 

indefinit; prevăzând asemenea că prin adoptarea în parte 

a feluri de adause de cheltuieli în osebite budgete ale Mi- 

nisterielor respective, Camera se va angaja în nişte cifre de 

cheltuieli ce în urmă îi va fi cu neputinţă a le acoperi în
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anul acesta, subsemnaţii propunem ca. pe temeiul celor ros= 

tite în şedinţa de ieri de d. Preşedinte al Consiliului, să 

se infățişeze Camerii în prescurtare de fie-care Ministeriti 

cifra cheltuielilor sale curente, aşa precum s'a urmat în a- 

nul trecut, şi aceea a adauselor neapărate, votate mai 'na- 

inte de Cameră sai chibzuite de Sfatul Administrativ. Aceste 

cifre iînpreunându-se se vor pune apoi în faţă cu cele ale 

venitului constatat, şi Camera, cunoscând atunci care e 

deficitul acestui an, va hotări mijloacele provizorii ce ur- 

mează a se lua pentru anul acesta, spre acoperirea adau= 

selor acelea, cari se vor recunoaşte de Cameră ca urgente 

şi pria urmare nepriimitoare de a fi amânate. lar în se- 

siunea viitoare să se înfăţişeze în cele d'ântâiu şedinţe ale 

lucrărilor Camerii proiectele fundamentale, după cari ati a 

se înfiinţa contribuţiile definitive. Cu acest chip Camera va 

putea şi desbate cu maturitate acele proiecte şi a le adopta 

în cunoştinţă perfectă de lucru. Atunci se vor înfăţişa şi 

budgetele regulate ale anilor viitori, aşa în cât fie-ce bud- 

get să se afle cercetat şi votat cu un an înaintea exerci- 

țiului săi. 

D-nu 6. Vernescu declară că se uneşte cu partea întâia a 

acestei propuneri relativă la cheltuieli, dar nu şi cu a doua, 

cara priveşte la acoperirea lor, şi ar dori să ştie ce a în- 

ţeles autorul propunerii prin chibzuirea provizorie a Adu- 

nării asupra acoperirii cheltuielilor ce vor trece peste veni- 

turi, căci d-lui nu poate înţelege altă chibzuire provizorie 

a Adunării, de cât de a vota contribuţia funciară sau a se 

acorda un credit şi nimic mai mult. 

Barbu Katargiu răspunde că Adunarea, în po- 

siţia de acum, nu are de cât două mijloace de 

a procede : saii de a adopta o măsură provizo- 

rie saii de a sta în permanenţă pînă va termina 

întrun mod regulat toate lucrările începute.
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Dacă ar proceda, să voteze în detaliu şi cifră cu 
cifră fie-care budget, ar putea ajunge Ia fine în faţa 
unei cifre exorbitante, rezultată din ediţia celor 
votate parţial şi atunci acoperirea, acestei cifre 
va fi şi mai anevoie, şi prin urmare va pune 
Adunarea, într'o posiţie şi mai dificilă. 

„__ Oratorul continuă a desvolta pe larg neajun- 
surile acestei metoade, enumerând toate greu- 
tăţile şi încurcăturile ce va, aduce şi căutând a 
demonstra că, o asemenea lucrare fiind imposi- 
bilă pentru acum, Adunarea va, fi silită, or ce 
va face, să nu fie de cât provizoriu; pe când lu- 
crarea ce indică propunerea e mult mai expe- 
ditivă şi mal eficace, reducându-se numai la simpla 
operaţie de a examina starea noastră de astă-zi 
şi a întempina numai cheltuielile de cea mai ne- 
apărată trebuinţă. Ministeriul va, presenta O pres- 
curtare din aceste budgete, şi atunci Adunarea, 
avend în vedere toate cifrele şi toate reducţiile, 
se va putea pronunţa în cunoştinţă de lucru. 

Cât pentru mijloacele acoperirii acelor prisoase 
de cheltuieli ce ar putea isvori din această lu- 
crare, oratorul speră că, între atâtea capete de 
aci, se va gâsi unul, care să propună un mijloc 

de a se acoperi aceste cheltuieli. 

Oratorul continuă a desvolta aceste argumente, 
căutând a pune din ce în ce mai mult în evi-
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dență avantagiele ce ar urma din adoptarea pro-- 
punerii în cestiune, prin care zice că se înles- 
neşte lucrarea: se dă timp puterii executive de. 
a îndeplini ceea, ce a. votat Adunarea, se dă timp- 
Comisiei Centrale de a pregăti proiecte noui ; lu-- 
crările nu vor suferi şi milioanele de astă-zi ce. 
se votează cu precipitare vor fi votate cu mai: 
multă luare a minte, şi în fine, chiar de sar 
vota azi, în or-ce chip, tot nu s'ar putea pro-. 
duce nimic, fiind-că nu se vor vărsa, în casa Sta-. 
tului de cât peste câte-va luni. Acum, fiind in: 
a şeaptea lună, o mare parte din lucrările, pen-. 
tru cari sunt destinate acele milioane, nu se vor- 
putea face de cât în anul viitor. Prin urmare, 
de se vor vota în sesiunea viitoare, vor avea, 
indoitul merit de a fi votate cu maturitate şi a. 
se întrebuința îndată în folosul Statului. 

D-nu 6. Vernescu zice că s'ar fi aşteptat ca d. Katargiu, 
care neapărat e unul dintre cei ce aă subsemnat acea pro-. 
punere, să fi arâtat şi mijloacele prin cari sar putea aco- 
peri acele cheltuieli, Trecând apoi la ceea ce a zis d Ka- 
targiu că adică nu se pot vota contribuţiile fiind-că lipsesc : 
elementele, după cari să se orienteze acele contributii, d-sa: 
susţine că, pe temeiul recensământului, se cunosc aproxima- - 
tiv acele elemente, şi dacă aceste noțiuni asupra venituri- 
lor sunt imperfecte, apoi nici peste şease luni, când le amână. 

d. Katargiu, nu vor fi mai exacte. 

B. Katargiu vede în cuvintele d-lui Vernescu: 
că principala d-sale preocupare nu este ceea, ce.
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face obiectul propunerii in cestiune, adică de a 
se înlesni lucrarea, cercetându-se mai ântâii 
neapăratele trebuinţe şi constatându-se adevăra- 
tul deficit al budgetului, ci singura cestiune ce 
1 preocupă e votarea budgetului asupra, proprie- 
tăţii, zicend că, nu vede alt mijloc de cât acesta 
de a se acoperi deficitul. 

Oratorul arată, însă că a procede ast-fel este 
a merge de la necunoscut, pe când tot omul 
înțelept pleacă de la cunoscut spre a ajunge 

la descoperirea necunoscutului; căci, întradevăr, 

de ce sar vota. aceste contribuţii, la ce gaun- 
tum sar putea fixa spre a acoperi o lipsă ce 

e necunoscută ? 

Cu părere de răi, Domnilor, mă văz silit a r&s- 
punde la cestiunea arzătoare, pe care a atins'o 

d. Vernescu şi care aş dori să nu se mai ridice. 

Cu neplăcere, Domnilor, se priveşte de. or ce 

om ce'şi iubeşte ţara preocuparea unora ce par 

a nu voi altceva de cât să persecute şi să a- 
pese necontenit proprietatea, fără a se ocupa de 

oportunitatea vremii şi de tristele efecte ce în 
tot d'a una, dă această pornire. | 

Proprietarii, vă poi. încredința, nu se tem şi 

nici vor să depărteze momentul de a veni să 

contribuiască într'un mod conform cu puterile 

lor la trebuinţele adevărate ale ţării, aşa in cât
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prin aceasta să nu se sleiască isvoarele acestei 
avuţii, de care n'o să avem trebuință numai o 
dată, numai intr'o singură zi, ci de care vom 
avea trebuinţă în toată vremea. Proprietarii nu 
se dau în lături de la contribuţii, dar, înainte de 
a le zice să, plătească, ei r&spund: „mai ântâii 
asigure-se proprietatea“, Şi dacă ei zic aceasta, 
Domnilor, nu e fără cuvânt. Toată lumea cu- 
noaşte starea de neodihnă în care se află spi- 
ritele în ţara noastră, de acum mai mulţi ani, 
în privinţa acestei cestiuni. Ameninţările de tot 
felul contra proprietăţii aii fost, o ştiţi bine, ne- 
contenite, numeroase; dar şi de ar fi o boală, 
o nebunie, această grijă, iară-şi datoria noastră, 
a tutulor —, şi cei din dreapta şi cei din stânga, 
şi cei de sus şi cei de jos, şi cei ce guvernă Şi 
cei ce sunt guvernaţi, — datoria, tutulor, zic, este 
de a potoli această temere, şi potolirea ei nu 
poate fi de cât prin aşezarea temeliilor proprietăţii. 

Proprietarii ai cuvent de a zice: „Spuneţi ân- 
tâiu soarta, proprietăţii, şi apoi v& spunem ce 
putem plăti.“ 

Se zice, Domnilor, că două şi cu două fac 
patru, şi e un adevăr matematic ; dar sunt ces- 
tiuni economice, unde chiar acest adevăr immu- 
tabil se schimbă. | 

Un galben în punga unui milionar preţueşte
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mai puţin de cât o para în punga unui sărac, 
“ce 0 are numai pe densa şi o ţine numai pen. 
ru hrana vieţii sale. De veţi pune azi contri- 
«buţie de 5%, proprietatea, în starea ei de azi, 
poate nar suferi o înpovărare, care săi ame- 
"minţe cele mai de căpetenie isvoare ale existen- 
“ței sale. Dar aceasta, la înprejurarea de o scă- 
-dere silnică a veniturilor funciare, înprejurare 
“ce, cât pentru mine, nică am crezut'o nici o crez 
„putincioasă, căci am prea multă stimă şi încre: 
„dere în înţelepciunea şi sentimentele oamenilor 
“ce sunt chiemaţi a da legi ţării, —această inpre- 
„jurare, zic, de şi iluzorie, tot îmi dă drept a 
-Zice că ar putea schimba cu totul posiţia lucru: 
rilor şi a face să fie o povară nesuferită, ceea, 

«ce azi este „un ce foarte simţitor. 
In adevăr, Domnilor, dacă un proprietar care 

are azi 100 galbeni venit, cu care își hrăneşte 
familia, poate da 5%, fără a se lipsi de hrana 
vieţii, oare tot «atâta ar face când, ne mai având 
de cât 50, ar fi silit să dea 21 dintr'inşii? Nu 
negreşit, şi iată dovada că un galben nu e tot- 
“d'a-una un galben pentru toate stările şi toate 
sposiţiile unui om. 

-M& mărginesc la acest exemplu, dar din el în- 
elegeţi toți că aş putea trage milioane. 

Nu vorbesc, domnilor, mai mult despre acea-



2
 

e
 

=
 

  

sta, ca să nu obosesc în deşert Adunarea; dar 
reviit la ceea ce am zis că acea temere, acea, 
neincredere ce se simte, ca să zic aşa, în atmo- 
sferă, a fost şi este cauza, neunirii, cauza spiri- 
tului de ură şi vrajbă ce ne ţine în loc Şi ce 
pune Statul în poziţia, unui car înhămat de pa- 
tru colțuri, care, fireşte, nu poate de cât a se 
înverti in loc. Îmi pare răi că m'aţi silit să vor- 
besc de toate acestea, şi am vorbit numai ca să 
fac să înceteze această, cugetare ascunsă, Şi răi 
voitoare care 'şi face ziuă prin toate mijloacele, 
şi socoteam, domnilor, eram convins că nu nu- 
mai nu voii găsi din partea nimănui opunere, 
ci că, din contră toți vor simţi delicateţa acestei 
cestiuni şi se vor întrece de a mă aproba Şi a mă 
sprijini. 

Recunosc că proprietatea este cea d'ântâiii ce 
trebue să vie în ajutorul Statului; dar ea zice 
că este ostenită de amenințările necontenite, de 
cari e bântuită, că aceste amenințări ai sleit 
creditul, din care ea sufere Şi, înpreună cu dinsa, 
toată, societatea. 

Atuncă temelia, societăţii este pusă, cână veţi 
aduce lucrurile în aşa stare, în cât creditul să 
nu se mai depărteze de proprietate, ci din con- 
iră să vie de sine-'şi în ajutorul «i. 

Oare nu sunt capitaluri în ţară sai în strei-
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n&tate?- Sunt, dar nu vin, căcă zic că proprieta- 

tea este în cestiune, şi din nenorocire, precum 

am mai zis, mulţi nu ştii care este adevărata 

temelie a proprietăţii în ţara noastră. De aceea 

mulţi aii respândit şi respândesc feluri de idei 

asupra proprietăţii, vrednice de ris în adevăr, dar 

cu toate acestea foarte vătămătoare. La noi prin- 

cipiul proprietății, care este cel mai statornic în 

toate părţile lumii, a fost cletinat în felurite chi- 

puri, fiind-că s'a amestecat oameni cari n'aii 

ştiinţă de ţara noastră sai că ait avut aici alte 

interese de cât acelea ce aii voit să apere, şi 

cari ai vrut să se serve de proprietate ca să 

ajungă la alte scopuri, şi dovadă este că nu nu- 

mai dintre noi s'aii amestecat în această cestiune; 

dar încă şi streini, domnilor, streini cu totul 

de ţara noastră ai scris, scrii, aii vorbit şi vor- 

besc despre aceasta şi ai avut pretenţia de 

a ne regula o pricină, de care n'aii cea mai mică, 

ştiinţă. | 

Îmi sângeră inima, că am spus aceste lucruri ; 

dar le am zis, fiind-că am fost silit, căci sunt 

acum ani de când nu se face decât a servi de 

vrajbă această, cestiune a proprietăţii. 

Ei zic că Guvernul, ce ştiu că'şi iubeşte pa- 

tria, de ar veni cu proiectul proprietăţii inti”o 

mână şi cu al contribuţiei într'alta, am zice a-
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celor Miniştri: „Fiţi bine-veniţi între noi, căci a- 

ceste dou proiecte vor pune temelia tutulor lu- 

crărilor noastre. 

Reviii acum la cestiunea ce formează obiec- 

tul propunerii de faţă. Mai repet că nu putem 

lua de cât o măsură provizorie. Dar mai "nainte 

să vedem cifra, ca, de va fi aşa în cât să nu 

se poată acoperi cu alte isvoare, să facem vre 

un adăos, nu însă cu numele de lege de contri- 

buţie, căci legea de contribuţie se face pe un 

picior stabil. 

Manolaki Costaki, Preşedintele Consiliului, zice că alurma 

dată de d. Katargiu în favoarea proprietăţii este de prisos, 

de oare-ce proprietatea este baza legii electorale. In ceea 

ce priveşte cuvântul de «provizoriit», d-sa declară că ru 

priimeşte ca, sub pretext de dare provizorie, să se refuze 

proiectul Comisiei Centrale. 

C. Bozianu propune Ministeriului să iea budgetul şi să a- 

rate ce cheltuieli adoptă şi pe cari le suprimă, pentru ca, 

dacă deficitul va fi mai mic, să se amâne discusiunea pro- 

iectului întocmit de Comisia Centrală; iar, de va fi mai mare 

să se provoace Adunarea şi să discute proiectul. , 

Barbu Katargiu. Ră&spunz tot de o dată și d-lui 

Ministru şi d-lui Boziănu. Am spus cauza, care m'a 

silit să ating această cestiune atât de mare; însă, 

fiind-că n'am fost inţeles, o mai repet încă o dată. 

Când am venit să vorbesc de îngrijirea pro- 

prietăţii, de ameninţarea ei, am spus un fapt de 
14
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notorietate publică, fiind-că toată lumea ştie că 
preocuparea cea, mai mare în ţară este cum are să 
se hotărască cestiunea proprietăţii. Eu n'am venit 
cu acea rivnă oarbă, barbară, retrogradă de 
a apăra proprietatea de or ce dare ; din contră, 
am venit să fac ceva în folosul fiscului; am zis 
să ne silim a convinge pe cei cari nu 'ŞI cunosc 
interesul lor că, contribuind, vor câştiga îndoit 
de cât aii dat; să le ar&tăm soarta asigurată, şi. 
atunci ei vor da mai mult de cât le vom cere. 

De aceea am cerut să sereguleze cestiunea pro- 
prietăţii, prin care veţi regula contribuţia ce are 
să mărească averea Statului, şi atunci o să vedeţi 
că eii voii fi cel d'ântâiu care voiu zice pro- 
prietarilor: „daţi!“ şi acelor ce nu vor voi să dea 
le voiii desluşi şi le voit spune că vor câş- 
tiga îndoit de cât dai. 

Viii acum la, cuventul de provizoriii. 
Nu ştii cum ai putut aceia, cari priimesc că toate 

legile sunt provizorii, să înţeleagă că ei, pomenind 
cuventul de provizorii în propunerea mea, am voit 
cu aceasta să înțeleg legile Comisiei Centrale. Nu ; 
ei nam voit să înţeleg aceasta, care ar fi 
afară din căderile noastre. | 

D-v. ziserăţi că toate legile sunt provizorii. 
Să mă irtaţă; sunt legi şi neprovizorii. Dacă ar 
fi toate provizorii, atunci ce.s'ar face societatea ?
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Unde e inaintarea? Ar r&mânea totul mai în 

aceea-'şi stare. 

D-v. ziceţi că, deficitul fiind mare, trebue să 

luăm în desbatere proiectul de contribuţie trimis 

de Comisia, Centrală. De oare-ce singuri ziceţi că 

este provizoriii, atunci vom vedea dacă această, 

contribuţie trebue să fie aşa, dacă tot deficitul 

trebue să] acopere aceşti contribuabili. Eu zic 

că nu e drept ca, dacă deficitul va fi de 100 de 

milioane, să omorim pe proprietari, ca, să acopere 

ei acest deficit. Nu, d-lor. Să vedem ântâiii cifia şi, 

de va, fi destul a se acoperi cu contribuţia, atunci 

vom. chibzui ce să facem ; însă or ce măsură am 

lua, tot provizorie are să fie. Iacă ce să zice în 

propunere. Vedeţi, d-lor, că aceasta nu va să zică 

a înlătura legea Comisiei Centrale. 

In această lege se vorbeşte de bazele defini- 

tive ale contribuţiei, după cari are să se moâi- 

fice numai cifra, şi aceasta numai pină la un 

grad. Prin urmare ce e astă-zi de făcut, fie prin 

legea, Comisiei Centrale, fie prin altă chibzuire, 

nu poate fi alt-fel, mai repet, de cât provizorii. 

In anul trecut, aveam plăcuta speranță că 
estimp nu vom mai face lucrări provizorii. Din 

nenorocire, a trecut un an, şi sunt cestiuni ce s'ar fi 

putut limpezi şi cari staii în aceea-şi stare. 

În anul al treilea, să sperăm că vom eşi din
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acoastă tristă, poziţie, din acesti impas. Prin ur- 
mare azi suntem toţi la această cestiune : care este 
deficitul şi de unde să] acoperim ? Să ni se arate 
dar adevăratul deficit şi atunci vom chibzui cum 
să'] acoperim. 

Şedinţa de la 6 Septembre 1860. 
(Conservatorul Progresist din 1860 Septembre 18, p. 290). 

Barbu Katargiu. Domnilor! Dacă osebit de cele 
ce s'ail zis astă-zi în pricina de faţă, nu s'ar fi 
vorbit în şedinţa de ieri asupra acestei cestiuni 
întrun mod 'mai întins, mai general, n'aş fi ce- 
rut să ieaii astă-zi cuventul. Nu vii dar să com- 
bat propunerea d-lui Rosetti de a reduce ţifra 
plăţii patentelor claselor de jos. Aceasta este o 
cestiune secundară şi care se poate rezolva prin- 
tu”o cercetare mai serioasă ce ne ar convinge 
că acea, cifră e în adevăr apăsătoare pentru a- 
cele clase. Ceea, ce voesc e de a desvolta două 
punte de o importanță mai mare şi cari ai 
dat şi mai pot da loc la o rea înțelegere. 

Cel d'ântâiiui din aceste punte e acela al în- 
fiinţării unei contribuţii pe venit, iar cel de al doi- 
lea acela al proporţiei năpăstuitoare pentru cla- 
sele neavute ale patentarilor, de care d. Brătianu 
a vorbit ieri cu atâta căldură, luând de bază un
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temeii greşit, dar ap&sător pentru cei cu avere. 
Încep, domnilor, de la puntul cel d'ântâiii. 
Onorabila Adunare își aduce negreşit a minte 

că, vorbind intr'una din şedinţele trecute despre 
contribuţiile directe, am zis că ar fi de dorit ca, 
în locul contribuţiei personale şi altor asemenea 
contribuţii directe, ce, sub feluri de denumiri 
mai puţin nemerite, vin de supără pe contribua- 
bili, să se statueze o singură contribuţie bazată 
pe foloasele ce fie-care individ trage din socie- 
tate, şi fiind că, acele foloase nu se pot dovedi 
într'un chip indestulător, contribuţia să se ra- 
poarte la venit. 

Această idee simplă, acest principii economic, 
recunoscut de toţi oamenii eminenţi de finanţe, 
a dat, din nenorocire, unora, să crează că eii aş fi 
avut în gând ideea monstruoasă a unei contri- 
buţii progresive, de a supune adică pe contri- 
buabili nu la o sumă fixă de atâta la sută din 
venit, ci la o sumă mobilă, care ar creşte deo 
potrivă cu venitul, precum de pildă, impuind pe 
cel ce are 1000 de lei venit cu 5%,, să se impuie cel 
cuzece mii cu 10%, cel cu o sută de mii cu 50%, 
cel cu un milion cu 80 şi aşa treptat pină ce.u- 
nora analogia contribuţiei le va absorbi tot ve- 

nitul şi poate să-i mai scoaţă şi datori. 
Această idee, cât de absurdă pare a fi—, şi
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este în adevăr—, a fost cu toate acestea pusă, 

înainte în anii tvecuţi de revoluţia Franţei şi 
susţinută de mai mulţi oameni cu mintea bol: 
navă; dar ea căzu în disprețul ce merită, sub lo- 
viturile puternice ale mai multor bărbaţi eminenţi 
ce ştiură să o desfăşure şi să o facă cunoscută în 
toată realitatea ei publicului amăgit. Nimeni dar 

din noi-n'a putut avea, sunt încredinţat, acea- 
stă ridiculă, idee. 

Ceea ce am cerut, o mai repet, e contribuţia 
fixă de atâta, pe venit, şi nimic alt. Iar venit se 
înţelege şi acela ce un om işi face prin munca. 
sau industria sa de toată ziua, ca şi acela ce is- 
voreşte dintr'o avere agonisită şi păstrată de el 
sau de părinţii să, de mai multă sati mai pu- 
țină avere. | 
„Viu acum la cele zise de d. Ioan Brătianu în 

şedinţa de ieri asupra disproporţiei iaxării pa- 
tentelor. | 

D. Brătianu a, zis că, dacă această taxare sar 
face începând de sus în jos, în loc de a se face: 
de jos în sus, precum s'a urmat, s'ar dovedi 
lesne că, pe câtă vreme un banchier sai alt ca- 
pitalist mare nu plăteşte de cât 1000 sait 1200 
lei pe an, băcănaşul din colţul unei ulicioare a 
unui orăşel saii bietul meseriaş al unei modeste: 
industrii ar urma să plătească abia 60 de -pa-
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vale pe an, după o socoteală exactă făcută de 
d-sa, iar nu enorma sumă de 60 de lei. Să ne 
ierte d. Brătianu ai spune că socoteala d-sale 
poate fi dreaptă, ideea însă îi este greşită, de şi 
motivul ce "a însufleţit e foarte respectabil. D-nu 
Brătianu nu u fost preocupat în această ces- 
tiune de cât de compasiunea sa pentru cei pu- 
țin avuţi. Acesta e un sentiment, foarte nobil, 
o mărturisesc, nu însă un raţionament. Fie-care 
din noi, d-lor, sunt bine încredințat, simţim a- 
ceea-'şi bună voinţă pentru clasele de jos. 

Dar când e vorba, de cifre sati de or ce alte 
lucrări serioase şi positive, atunci nu ne este iei-- 
tat a tracta asemenea cestiuni din singurul punt 
de vedere sentimental, ci trebue să ne întemeiăm 
pe argumente solide, pe principii dovedite de 
economia politică sai mai bine zicend de econo- 
mia naturală, căci, precum veţi vedea, d-lor, e- 
conomia, politică nu e alt de cât o înregistrare 
a înprejurărilor ce s'aii ivit Şi se ivesc pe toată 
ziua în cursul natural al transacţiilor dintre oa- 
meni in viaţa socială, 

Dacă, dar. legiuitorii mai multor state lumi- 
nate, când aii legiuit despre contribuţiile de na- 
tura, celei ce ne preocupă, ati plecat de jos în sus, 
iar nu de sus în jos, ca să ajungă la cele 60 de 
parale, de cari vorbeşte d-nu Brătianu, pricina e
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că ei nu sai preocupat -de suma cea mai mare 

ce ar putea să plătească bogatul, ci de aceea ce 

ar putea plăti săracul, fâră să fie inpovărat; şi dacă 

cu acest mod de procedură a năpăstuit pe cine-va, 

acela e, negreşit, fiscul, mai mult de cât or 

cine altul. Cu toate acestea, dacă cifra, însemnată 

în proiectul de faţă se va dovedi de exagerată, 

reducă-se. Ei nu m& înpotrivesc, o mai repet. 

Acum ne remâne să aflăm şi dacă bogatul 

capitalist e in adevăr mult protejat prin clasifi- 

carea, de care ne e vorba, şi dacă nu cum-va el 

mai plăteşte pe ici pe colea nişte alte contribu- 

ţii indirecte, cari vin de cumpă&nesc modicitatea 

cifrei directei sale contribuţii. Bi bine, d-lor, a- 

ceste plăţi, aceste contribuţii indirecte ce plăte- 

şte bogatul sunt multe şi felurite; vi le voi do- 

vedi, nădăjduesc, in puţine cuvinte, şi atunci veţi 

vedea la ce slujeşte bogatul şi mulți din d-voastră 

se vor mira poate. 

Întrebaţi, vă rog, pe zidar, pe pietrar, dulghier, 

timplar, zugrav, pe cofetar şi chiar pe panegli- 

car; întrebaţi, cu un cuvânt, pe toţi meseriaşii, 

pe toți artiştii şi pe neguţătorii de tot felul de 

mărfuri ; ei vă vor spune cine le plăteşte dobânda 

capitalurilor, cheltuiala întreprinderii, întreţine- 

rea casei lor, osteneala, dibăcia şi iscusinţa lor, 

contribuţia aceea, in sfirşit, de care s'a făcut atăta
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vorbă aici. Da, domnilor ; cine plăteşte contribu- 

ţia neguţătorului şi a, meseriaşului? Şi cine oare 

o poate plăti de cât consumatorul şi mai cu 

seamă consumatorul cel mare? 

Vedeţi dar, Domnilor, că bogatul serveşte la ce- 

va şi că el nu eun trântor ce consumă fără a pro- 

duce. Ştii bine că mai mulţi chiar din economiştii 

eminenți aii tractat această cestiune din puute de 

vedere contradictorii ; dar ei zic: şi aci să în- 

trebăm pe producător, să, întrebăm pe meseriaşii 

de tot felul de industrie şi pe comercianţi în ge- 

nere, să-i întrebăm, unde şi când stai mai bine 

în trebile lor? Când trăiesc într'un Stat unde se 

află averi acumulate şi în nişte vremi de lini- 

şte, de încredere şi de mulţumire, în cât acele 

averi să ceară a se schimba cât mai mult şi mai 

des în lucru, marfă, lux, baluri, mese şi desfă- 

tări, sait când viețuiesc intr'o societate săracă, 

în nişte vremi de temere şi de neincredere, când 

cei cu avere nici cumpără, nici clădesc, nici se 

desfătează, ci din contră fie-care își încuie ave- 

vea cu mai multe lacăte, când bogatul, cu alte 

cuvinte, îşi păstrează marfa sa, aurul sait argin- 

tul, şi când meseriașul şi neguţătorul e silit şi 

el a-'şi păstra pe seamă-'şi lucrul sai marfa lui, 

când, în sfărşit, acel schimb de trebuinţe şi de ser- 

vicii reciproce, acea circulaţie de averi sul fe-
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lurite forme, ce alimentează viaţa, societăţilor, 
incetează sati se mărginește? Să'i întrebăm pe 
aceşti industriaşi şi comercianţi. Ei ne vor spune 
acest secret în dou& cuvinte mai bine de cât 
volume întregi de disertaţii. Şi de ce să ne 
ducem mai departe? Viaţa Bucureştilor e aci; să 
o întrebăm pe ea: când se simţea mai bine? A- 
nii trecuţi, când averile creşteaii şi circulai cu 
înlesnire saii de vreo trei ani în coace, de când 

inprejurările vremii aii micşorat averile, aii în- 
suflat neodihnă, prin urmare aii înpuţinat chel- 
tuielile, ai stăvilit circulaţia, ai năbuşit creditul? 
Răspunsul lor ne va, face să pricepem, d-lor, la. 
ce serveşte bogatul, la ce servesc averile păstrate şi 
grămădite. Răspunsul lor ne va arăta că marile 
capitaluri sunt în societate ceea ce riurile, găr- 
lele, lacurile, mările sunt în natură. Ele se îm- 
prăştie ca aburii apelor în rouă şi ploaie, şi merg de 
fructifică pină la cele mai de pe urmă părticele 
ale societăţii, aşa precum roua, şi ploaia fructi- 
fică, toată faţa pămentului ce ele vin de adapă 
Şi r&coresc. 

Cei ce cred din potrivă, cei ce tăgăduese aceste 
adevăruri netăgăduite, neschimbate, vecinice, co- 
mit 0 eroare născută dintro altă eroare. 

In adevăr, toţi aceia ce nu s'au gândit mai 
adânc la misterioasa misie la care e chiemată
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omenirea, se preocupă mai mult de individ de cat 
de totul ei. Aceştia ieati pe individ drept o fiinţă. 
completă, când el, în adevăr, nu e de cât un 
mădular, o mică părticică a acestui corp colectiv. 
Dumnezei, Iehova, Buda, Natura —, numiţi'l cum: 
il veţi numi. — Creatorul omului în sfirşit sait mar 
bine zicend al Totului văzut şi nevăzut, creână 
pe om, nu pentru el însu-şi, ci pentru societatea 
în care el îl destina să trăiască, a aflat de tre-: 
buinţă, în a sa misterioasă şi nemărginită înţe- 
lepciune, de a, crea oameni— capete cari să gân-- 
dească, oameni —braţe cari să lucreze, oameni — 
picioare cari să alerge etc... şi cu acestea să com- 
puie acea piramidă umană, a. cărei bază începe 
de la cel după urmă muncitor şi al cărei virfe” 
format din acele geniuri ce o luminează ca nişte 
fave şi cari par că se înalță pină la Dum- 
nezeire, ca să, se sfătuiască cu dinsa. De n'ar 
fi aşa, vă întreb de ce acea osebire între capa- 
cităţile individuale, de ce acea varietate de ap- 
titudini ce nu vedem între nici unele din cele-l-alte 
viețuitoare ? 

Ei bine, domnilor, adevărul e că aşa, este, şi 
iată unde ni se arată şi acela al acelei economii 
naturale, de care vă vorbeam în minutele de mai 

"nainte. El este în acea țesătură de trebuinţe şi



220 
-.   

de capacităţi felurite şi cari se leagă aşa de strins 
între ele. 

Puterea, dibăcia, agerimea trupească, agerimea, 
intelectuală, geniul invenţiei, geniul perfecţiei, 
toate se leagă împreună, şi fie-care din ele se 
sprijine şi sprijine pe cea-l-altă, şi din acestea, 
toate se naşte progresul, averea, bogăţia, cauza 
şi efectul, alfa şi omega, al tutulor strădăniilor 
omului. Rolul averii, vedeţi, domnilor, nu e mai 
mic de cât al celor-lalte capacităţi. Nu; căci, fără 
ea, cine ar resplăti pe cel ce “Şi. dărap&nă pute- 
rile trupului printi”o muncă ostenitoare, pe cel 
ce 'şi consumă. viaţa în chibzuiri adânci, în des- 
coperiri şi invenţii înalte şi atât de folositoare 
omenirii ? Cine ar resplăti, zic, pe cel după urmă 
muncitor şi pe cel mai mare inventator ? 

Să încetăm dar de a huli pe bogaţi, şi mai 
cu seamă de a tângui, cu cuvent şi fâră cuvânt, 
clasele de jos ale societăţii. Cu aceasta, nu facem 
de cât a le descuraja şi a le înr&utăţi. Insuflând 
lenea, .nerăbdarea, invidia, nu dăm oamenilor, 
fiți încredințaţi, mijloace noui şi bune de bogăţie 
şi de fericire ; din contră, le pregătim mizeria 

Şi ticăloşia, 

Familia. omenească e, putem zice, în veci în 
luptă cu natura. Dificultăţile vieţii sale, mărite 

din ce în ce mai mult de trebuinţele nout ale
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civilizaţiei, o silesc a căuta să smulgă din zi în 
zi mai multe noui mijloace de existenţă din adân- 
curile misterioase, în care stai ascunse. Dar în 
această campanie, ca, şi în aceea, a unei adevărate. 
oştiri, nu putem cere ca toţi să fie biruitori, toţi 
norociţi, toţi mari, şi ca nimeni să nu cază pe 
câmpul războiului sai să nu rămâie în urmă? 
Şi oare, când într'o adevărată oştire am vedea 
pe un soldat obosit legănându-se Şi căzând pe 
marginea drumului, îndrăzni-vom ai zice : „bine: 
faci, nenorocite frate ; v&mâi, culcă-te, odihneşte-te, 
nu merge mai "nainte, nu te mai supune da- 
toriei ce "ţi a impus o soartă aspră şi nedreaptă, 
nu mai asculta glasul comandirului tău; el te: 
înşală, el te năpăstueşte; vezi'], el e călare şi tu 
pe jos?“ Intreb pe un om ce se respectă în- 
drăzni-va să ţină, un asemenea limbagiii la o ase- 
menea inprejurare ? Nu, negreşit. Eii gândesc că, 
din coniră, el ar mângâia, ar încuraja pe acel sol-. 
dat descurajat, zicendu”: „Curaj, voinice; destinul 
ţi-a impus o soartă, grea ; dar poate că colo, cu 
câți-va paşi mai "nainte, el "ți a însemnat, un loc. 
de r&splată ; răbdare, curaj, n'asculta poveţile- 
viclene ale invidiei şi mândriei; cariera e des- 
chisă pentru toţi: cel ce vine mai de departe va. 
avea merit mai mult, de va şti să ajungă.“ 

>
=
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Acesta e limbagiul ce toţi trebue să ţinem către 

- fie-care din fraţii noştri de mai jos. 

Intr'un Stat, unde libertatea cuvenită, diep- 

“tatea, şi securitatea, sunt garantate fie-căruia, fie- 

„care poate fi încredinţat că va ajunge acolo, unde 

- el merită, şi că, de şi persecutat de soartă, va 

rămânea vre unul înapoi, el ar fi o escepţie, şi es- 

cepţiile nu ne dai drept să schimbăm cursul na- 

stural al lucrurilor. 

Dacă, din contră, am cere ca toţi st fie capi, 

toți să poruncească şi nimeni să nu se supuie, ce 

„ar fi atunci societatea, ce ar deveni atunci acea 

= societate, ce ar deveni acea omenire compusă din 

„mii de capete, toate gândindu-se, toate născo- 

+ dind,. toate poruncind, fără a se afla un mădular 

„are să asculte şi să execute ? Saii, dacă am voi 

-Să zădrobim or ce cap, să coborim or ce societate, 

„ce s'ar alege de aceaadunătură de mădulare fără 

«gândire, fără cârmă, fără direcţie, fără r&splătire ? 

Atunci, d-lor, acea piramidă umană, de care am 

„Yorbit, ar fi pe loc răsturnată, s'ar afla cu baza 

„în sus-şi cu verful în jos şi un minut n'ar mai 

„putea sta în equilibrul săi. 

Şedinţa de la 22 Decembre 1860. 
(Monitor. ofic. 1861 Ianuarie în 43, p. 6 sq.) 

i-La ordinea zilei. este discusiunea asupra proiectului de
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lege pentru înfiinţarea unui Ministeriă al Lucrărilor Publice 
şi pentru desfiinţarea Ministeriului Controlului. 

- Barbu Katargiu. De vreme ce luăm vacanţă, so- 
cotesc ca cel puţin cestiunea de azi s*o Sfirşim. 

Sunt silit să recapitulez tot ce sa zis pină 
acum, ca să rezum puntele principale. 

Puntele principale sunt două: 1) organizarea 
unui Ministeriii pentru lucrări publice ; 2) desfi- 
inţarea immediată a actualului Ministerii de Con- 
trol şi înfiinţarea unui fel de Directorat de Con. 
trol în Ministeriul de Finanţe. Cât pentru ceea 
ce priveşte organizarea unui Ministeriti de Lucrări 
Publice, fără multe cuvinte, această trebuinţă e 
simțită de toţi, mai ales când ni se face băgare 
de seamă că înfiinţarea unui asemenea Ministeriit 
nu atrage cu sine cheltuieli maj multe; din con- 
iră, aduce mare folos. Însă un singur lucru mă 
pune la indoiaiă. Ştim toţi că Comisiunea Cen- 
trală se îndeletniceşte cu formarea unui proiect 
de lege, care are de obiect reorganizarea tutulor 
Ministerielor. 

Prin urmare mie 'mi e teamă ca nu cum-va, 
-indeletnicindu-ne noi acum cu acest proiect, să 
nu facem 0 lucrare zadarnică şi ast-fel să pier- 
dem un timp preţios, pe care !am putea întrebu- 
inţa în alte lucrări, Aşa dar eii socotesc că ar 
fi bine să învităm Comisiunea Centrală să ne
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trimeaţă cât mai curend acel proiect, ca, după, 

vacanţă, să facem o lucrare definitivă. 

Cat pentru ceea, ce priveşte Controlul, daţi'mi 

voie, d-lor, să vă fac istoria acestui Control, şi veți 

vedea, cum a scăzut din ce în ce din indepen- 

denţa sa. Controlul, după Regulament, s'a aşezat 

ca. un fel de scrutator. Precum vedeţi, numele lui 

vă arată atribuţia sa; dar, ca şi procurorul in fața. 

tibunalelor, serutator şi răspunzător către Capul 

Statului. Pe urmă, cum şi pentru ce sa încor- 

porat cu Ministeriul de Finanţe şi pe urmă trans- 

format, în Ministerii de Control, nu ştii, şi nici 

nu e locul aicea, de a face asemenea cercetări. Tot 

ce ştii însă e că, îndată ce s'a încorporat cu Mi- 

nisteriul de Finanţe 'şi a pierdut forţa şi indepen- 

denţa sa, n'a mai putut fi un serutator al Minis- 

teriului de Finanţe, pentru-că oare-care sentiment 

de delicateţe cel puţin îl obligă să ţie oare-care me- 

najament. Cu -acest Ministeriii de Control am a- 

juns în fine pînă aci. Acum s'a ivit incă o în- 

prejurare care a mişcat susceptibilităţile oameni- 

lor: această, inprejurare este ocuparea funcţiunii 

de Ministru de Contsol de către Ministrul de Fi- 

nanţe. Ştii că aceasta e provizorii, ştii că d. 

Ministru de Finanţe nu poate influenţa nică de 

cum asupra Controlului, pentru că lucrările sale 

nu se vor controla de cât peste 2 ani şi căpină
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atunci se va, face or cum alt-ceva ; dar socotesc 
că, cu toate acestea, nu s'a inpiedicat dea pro- 
duce 0 disonanţă, un sunet urit urechilor sus- 
ceptibile, că adică Ministrul de Finanţe să fie în- 
su-'şi Controlorul Ministeriului săi. 

Cât pentru înfiinţarea Direcţiunii de Control, 
de care e vorba, ei întreb: nu e să se înfiin- 
țeze în curend Curtea, de Compturi ? Căci aşa ni 
sa zis că n'o savem a mai aştepta mult. Aşa 
dar, ca să eşim din acest inpas, sunt două 
mijloace. Dacă Curtea de Compturi este a se în- 
fiinţa îndată, atunci să rămânem tot cum suntem 

cu acest Ministeriii; dar, pentru ca buna-cuviinţă 
să fie păstrată, să se dea alt-cui-va de cât Ministe- 

„iului de Pinanţe saii să se numească altul. 
Dacă însă Ministeriul ne va spune că această 

Curte de Compturi nu e speranţă să se înfiinţeze 
curend, apoi atunci stăvuesc că ar fi mai bine 

să ne întoarcem la starea primitivă a acestui 

Ministeriii, cum a fost întocmit; la inceput, pentru 

că această poziţiune ne dă mai multă garanţie 

de responsabilitate, fiind-că Controlorul, ne mai 

fiind coleg cu cei-l-alţi Miniştri, va fi mai inde- 

pendent în r&spunderea sa către Cameră. A- 

ceasta o zic numai când mi sar dovedi că tre- 

bue alungată organizarea Curţii de Compturi, sait 

dacă nu, o mai repet, de a se da interimul la 

15



226 

alt Ministeriii. Aceasta ar înpăca toate părerile, 
Şi ast-fel am putea eşi din acest impas şi a în- 
chide această cestiune. 

După oare cari explicări date de Preşedintele Cabinetu- 
lui şi după un discurs al d-luf G. Vernescu, care combate 
desfiinţarea Ministeriului de Control şi crearea a celui de 
Lucrări Publice, B. Katargiu cere cuventul, care i se acordă. 

Barbu Katargiu. Ei m& ocup de ceea ce mam 
ocupat şi pînă acum. Cestiunea trebue să se re- 
zolve cât mai curend. VE aduceţi aminte, Domni- 
lor, că acum 2 ani ne aflam întrun punt de 
lucrare, în care mai multe fire se aflaii între. 
rupte. Neavând timp să facem legi perfecte, ne 
am hotărit să liberăm din senul Camerii proiecte 
explicative ale celor vechi legiuiri;::ca, să poată 
maşina să meargă înainte. Şi cu toate acestea 
chiar atunci mai mulți deputaţi înfocaţi de rivna 
de a avea lucrări desăvirşite, ne acuzati de a- 
mânări. 

Dacă atunci n'aveati dreptate, acum. aii. Peste 
2 ani mi se pare că este vremea să înceteze 
lucrările provizorii şi să incepem a lucra întrun 
mod definitiv. | 

Lucrările provizorii de atunci aveaii de scop 
să înlesnească, mergerea trebilor; provizoriul de 
acum nu mai poate avea acest caracter. Comi- 

sia Centrală există. Ce sar face dacă, pină să
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se înfiinţeze provizoriul, proiectul definitiv ar veni 
să ne bată Ja uşă ? Provizoriul ar înainta, oare 
lucrarea? Nu, căci acest provizorii va, trebui să 
meargă la Comisia, Centrală şi ea. 0 să zică : „de 
ce să le trimit o lucrare provizorie, când legea, 
definitivă este aci ?“ Las la 0 parte cestiunea de a- 
Mor propriii; nu zic că ea o să, prefere legiuirea, de- 
finitivă, pentru. că este lucrată de dinsa ; le pre- 
Supui acestor domni vederi mai largi; dar crez 
că ei vor da tot-d'a-una preferenţă unei legiuiri de- 
finitive asupra uneia provizorii. Mi se pare dar 
că am termina mai curend cu modul definitiv. 

Vii acum la Control. Am zis, d-lor, că, dacă, 
este a se întârzia înfiinţarea Curţii de Compturi, 
n'aş: mai voi ca Controlul să facă parte din Mi- 
nisteriii. Pentru ce ? Pentru că v'am arătat că cu 
cât Controlul s'a apropiat de Ministeriii, cu atât 
a avut maj puţină independenţă. Se zice de Con- 
venţie că sunt numai 3 puteri în Stat şi dacă 
Controlul n'ar intra în Ministeriu, ar forma o a 
patra putere. S'a zis de q. Preşedinte al Con- 
siliului că Controlul să formeze o Secţie a Adu 
nării. Nici una nici alta, d-lor. Ideea mea este 
ca, Controlul să fie, după Regulament, o parte 
activă. din puterea executivă, responsabilă către 
Capul Statului. Acum ni se zice că, după Con- 
venţie, Capul Statului nu e responsabil. Şi cine
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va răspunde pentru această putere ? Dar vă în- 

treb, Domnilor: în ce s'ar călca Convenţia, dacă 
Controlul s'ar pune sub responsabilitatea Minis- 

teriului din lăuntru ? O zic aceasta, ca să vă a- 

ret că această idee n'ar fi atât de absurdă, şi 
eii am exprimat'o numai ca o dorinţă. 

Nu voiţi aceasta? Rămâie Ministeriul de Con- 

trol ca provizorii, şi să rugăm Comisia Cen- 

trală să ne trimiţă mai curend legiuirea pentru 

Curtea de Compturi. 

Şedinţa de la 3 lanuarie 1861, 

(Supliment la Monitorul oficial, No. 32.) 

In zilele de 7 şi 8 Noembre 1860, s'a petrecut o răscoală 

în Craiova, provocată de noua lege votată în vara aceluia- 

'şi an asupra patentelor. Mai mulţi negustori aii cerut de 

la primul lor staroste să'şi dea demisiunea şi să protesteze 

contra punerii în lucrare a legii asupra patentelor; dar sta- 

rostea a refuzat. In urma acestora, vr'o sută de comercianţi 

sai dus la administrator (prefect) şi ai protestat contra 

legii. Secretarul Administraţiei, în lipsa prefectului, a dat 

ordin să se aresteze câţi-va dintre cei ce protestait Această 

măsură, în loc de a potoli spiritele, le întărită şi mai tare. 

Un număr şi mai mare de neguţători asociându-se cu cei 

d'ântâiu, ei merseră ca să libereze cu sila din închisoare 

pe arestaţi. Atunci Administraţia făcu apel la forța publică 

şi dorobanţii traseră cu armele asupra cetăţenilor Numărul 

celor ucişi a fost 8, iar al celor răniţi mai grei şi duşi la 

spital a fost de 14. Aproape 100 de persoane ai fost ares- 

tate după aceea şi date în judecată.
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Ră&scoale analoage, de şi mai puţin sângeroase, s'aă în- 
templat în Plocşti, Ismail şi Bolgrad. 
Românul de 13.18 şi 19 Noembre 1860 coprinde o dare 

de seamă foarte circumstanţioasă asupra conflictului din 
Craiova 

In şedinţa de la 3 Ianuarie 1861, Principele Ştirbei amin» 
teşte că, pe la finele lunci trecute, Adunarea rugase pe d. 
Preşedinte al Consiliului a depune pe biuroii dosarele re- 
lative la evenimentele din Craiova şi acesta respinsese a- 
tunci cererea, sub cuvânt că cestiunea este încă pendentiă 
inaintea 'Tribunălului şi de accea ruga pe Adunare să aş- 
tepte pină ce acesta îşi va torminalucrarea.. Această cerere 
insă se făcuse cu două luni după trecerea evenimentului 
şi ast-fel Camera lăsase destul timp Guvernului de a lua 
însu-'şi inițiativa, Oratorul speră că Ministeriul se va ţinea 
de cuvânt şi va depune actele cerute. 

După o discusiune destul de animată, B. Katargiu cere 
cuvântul 

Barbu Katargiu. In urina tutulor câtor s'a zis 
aici şi aiurea asupra, acestei fapte, şi mai mult 
dinti'un punt de vedere de asigurare Şi de do- 
molirea, spiritelor, după evenimentele de la Cra- 
iova, am şi ei puţine cuvinte să adaug. 

Domnilor! N'an nevoie să'mi fac din noi pro- 
fesia de credință. Ştiţi că sunt cel mai mare i- 
nimic al abuzurilor de putere şi mai cu seamă 
al râsvrătirilor, al turburărilor de pe uliţe; şi de 
aceea, zic că Guvernul bine a făcut de a potolit 
aceste mişcări. Dar tot asemenea voii zice Mi- 
nisteriului: „cu aceea'şi datorie cată să arăţi, în 
numele patriei şi al demnităţii tale, că ceea ce
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ai făcut este bine făcut; căcă în toate întemplă- 
rile de felul acesta, se giisesc oameni cari calom- 
niază, cari bârfesc şi aruncă asupra Guvernului 
vina faptelor lor, vrend să 7] innegrească, să *] 
sape cu ori-ce preţ. Însă tu, Guvernule, dacă n'ai 
abuzat de drepturile tale, după ce cu o mână 
puternică al sdrobit revolta, pentru care te feli- 
cităm, vino acum cu o frunte senină ŞI axată 
că bine ai făcut, că nu e nici vina ta, nici a 
subalternilor tăi, şi atunci răii tăi voitori se vor 
pleca, şi amicii îţi vor întinde mâna“ (aprobări). 

Acesta a fost cugetul Adunării, după mine, 
când a venit de a cerut desluşiri asupra, eveni- 
mentelor de la Craiova. Dar am văzut cu întris- - 
lare că Guvernul sa tras inapoi cu îndoială şi 
n'a venit cu francheţă, cum aşteptam, să ne lu- 
mineze asupra chestiei, şi, cu tot respectul ce am 
pentu puterea, executivă —, respect care singur 
m'a făcut, a ţinea pînă acum tăcerea, plin de mâh- 
nire, când am auzit pe Guvern că se trage cu 
îndoială, în faţa propunerii Adunării —, mi se pare 
că Guvernul, care, avend misia de-a ținea ordi- 
nea, are nevoie pentru aceasta de stima Şi res- 
pectul comun, cari fac forţa, sa Şi care nu îi 
lipsesc de cât in societăţile barbare —, mi se pare, 
Zic, Că ax trebui să se ridice cu francheţă în faţa 
naţiei şi să sfărame gura bârfitorilor, căci, o mai
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repet, societăţile nu sunt bine întemeiate de cât 
când puterea executivă este bazată pe justiţie şi 
pe fiancheţă. 

După aceasta vorbesc Ministrul Juştiţiei, Principele George 
Stirbei, Preşedintele Cabinetului, d. Ion Ghica, Chr. Tell şi 
alţii, în urma cărora B, Katargiu se ridică din noă. 

Barbu Katargiu. Mi se pare că sunt două idei 
neințelese, şi din causa aceasta s'a adus confu- 
ziune în desbatere. Ântâii despre cererea de deslu- 
şiri asupra, evenimentelor de la Craiova, s'a zis 
că nu se pot aduce actele înaintea Camerii, fără, 
a se influenţa lucrarea, judecătorilor. Asupra a- 
cestui punt, dacă ar voi cine-va să descopere care 
a fost cugetul Adunării, s'ar fi văzut destul de 
învederat că nu se calcă, dreptul judecătorilor. 
Eii socotesc că fie-care din Noi, care a cerut do- 
sarele, n'a făcut'o cu scop ca să cunoască care e 
m&sura, culpabilităţii acuzaților, ci ceea ce a preo- 
cupat pe Cameră a fost de a, putea să, zică Gu- 
vernului că este o hulă nedreaptă asupra, lui Şi 
că trebue să respingă această hulă în numele or- 
dinii şi al încrederii ce trebue să însufle Guver- 
nul. Noi nu voim să ştim dacă aceia cari ai făcut 
turburăsile din Craiova sunt mai mult sati mai pu: 
țin criminali, ci dacă măsurile luate de Guvern ai 
fost legale, dacă impiegaţii 'şi ai făcut datoria, dacă,.
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n'ai abuzat de puterea lor. Vedeţi dar că cere- 

vrea noastră nu are a face cu puterea judecăto- 

rească. bxistă o hulă asupra Guvernului şi Ca- 

meva vrea, să facă să dispară această hulă, să 

„zică acelor bărfitori: „minţiţi!“, iar Guvernului: 

„ţi ai făcut datoria!“ 

Rog dar să nu se considere această cerere ca 

o rea voinţă din partea Camerii, ci din contră 

ca, 0 dorinţă de a departa bărfirile și calomniile 

de asupra Guvernului. 

Vii la cestiunea a doua, la ancheta parla- 

mentară. 

Deputaţii ce ati făcut această propunere, ai 

făcut'o cu scop de a veni în ajutorul Guvernului, 

cvezend că el le va, intinde mâna bucuros şi le 

va zice: „vedeţi cât e de dreaptă fapta noastră!“ 

Cu acest, sens s'a zis ca să se facă anchetă, iar 

nu ca să i să răspunză că Adunarea n'are drep- 

tul, căci ea îl are. Ea are un drept şi mai mare, 

acela de a da pe Ministerii în judecată. Vedeţi 

dar că Adunarea nu cere anchetă contra drep- 

tului &ă, căci atuncă ar fi un act revuluţionar, 

şi ei sunt inimic neinpăcat al unor asemenea 

acte. Resping dar ideea că Adunarea n'are drep- 

tul de a face anchete parlamentare asupra ac- 

telor Guvernului. Din contră, ea are un drept 

de supraveghiere asupra intereselor ţării, este
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sentinela neadormită a actelor Guvernului, un 
amic sincer, când el e pe calea dreaptă. Conjur 
dar pe Ministeriii să vie să ne dea mijloace, să ne 
dea armele sale, ca, să “1 spălăm de acele pete 
murdare, de cari este hulit. 

Şedinţa de la 10 Ianuarie 1861. 
(Supliment la Monit. ofic. No. 40 de la 21 Februarie 1861.) 

La ordinea zilei este propunerea susținută de 28 mem- 
bri, cari cer a se invita Ministeriul Justiţiei să desluşească 
mai bine lucrările legiuitoare relative la art. 319 din Re- 
gulamentul Organic şi votul Adunării din sesiunea anului 
trecut în privinţa streinilor ce vor voi a face cumpărători 
în ţară. !) 

Barbu Katargiu. Domnilor! Sunt trei zile, de când 
aştept cu nerăbdare să răspunz la cele ce sati 
zis în şedinţa trecută, asupra propunerii foarte 
Simple, a cărei urgenţă s'a votat; la finele acelei 
ședințe. Ocupând atunci scaunul Preşedenţiei, am 
văzut izbucnind din această cestiune o mulţime 
de schintei înflăcărătoare, un sgomot şi un fum, 
la cari nu mă aşteptam de loc. Ieai cuventul 
astă-zi cu speranţă de a potoli acel sgomot Şi 
acea spaimă, ce s'au făcut cu acea, propunere 
foarte simplă. Intu”adevăr, ce coprindea acea pro- 
punere? Propunerea era de a trage luarea a- 

1) Vezi şedinţa de la 14 Iunie 1860, p. 197 saq.
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minte a Ministeriului asupra punerii în lucrare a 
tutulor legilor, fără pretălmăciri de la dinsul, şi 
mai ales a uneia, asupra căreia a cerut desluşiri, 
de şi fondul era destul de desluşit, şi n'avea de 
cât să urmeze, nu după sens, ci curat şi simplu 
după litera ei. Nu poate nimeni tăgădui că pro- 
punerea, este. urgentă, căci. e vorba de un interes 
general. Ba zice Guvernului: „respect legilor la 

aplicarea, lor, Domnilor Miniştri.“ 

S'a zis de către un onor. deputat că de ce 

importanţă este această propunere, când avem 
la ordina zilei atâtea proiecte de legi mai seri- 

oase, precum proiectul de administraţia silvică, 
etc. ? S'a zis de d-nul Ministru că legea, de şi s'a 
explicat an, totu-'şi d-sa nu o înţelege nici estimp, 
Şi că, afară de aceasta, votul ce s'a dat atunci 
nu este obligatorii. S'a mai zis încă că grăbirea 
nu e bună, că nu trebue să votăm repede, căci, 
votând ast-fel această, propunere, Camera ar face 
o uşurinţă. De aci, de la aceste cestiuni, lacari 
voii răspunde regulat una după alta, s'a învăl- 
vătat în afară toate spiritele, s'a dat materie ca, 
aceia, cari aii obiceiii de se urcă Şi strigă de pe stră- 
şinele caselor, să zică că sunt uriași, pe când 
nu sunt de cât niște pigmei; lea dat iar mate- 
rie de a, zice că partea, dreaptă cere să trădeze pa- 

tria, să o venză la streini, etc., etc., etc,
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Acestea, zic, se fac afară, nu aici, căci socotese 
pe d-nii deputaţi destul de inteligenţi, destul de 
patrioţi, spre a nu cugeta şi zice asemenea lu- 
cruri, căci este timpul socotesc de a nu mai lăsa, 
să ne asurzească acea toba spartă de trădare 
Şi patriotism, ci trebue să, încercăm prin acţiu- 
nile noastre să dăm o direcţiune mai dreaptă 
poporului, care nu ştie să'şi facă tot-'a-una o opi- 
niune justă, Alt-fel, r&sturnăm ordinea, firească, 
găsim pe cei ce trebue săi luminăm noi că ne 
luminează ei, şi întunericul se face mai mare, 

Vii, domnilor, la cei ce ai zis că propune- 
vea nu este urgentă. Inţeleg aceasta,  fiind-că, 
aii restrins'o in cercul cel mai strimt, cel mai 
meschin, şi Prinţul Dimitrie Ghica, de şi a atins 
importanţa ei, dar n'a arătat:o indestul Sunt de 
opinia acelora, pentru Cari, când e vorba de drep- 
turi naţionale, interesele personale nu sunt ni- 
mic. Mai ântâii însă daţi-“mi voie să vă zic două 
vorbe despre mine. Nu sunt din acele persoane 
pe cari le ar putea privi această, propunere; sta- 
vea mea nu este în aşa mare pericul—, poate nici 
de cum —, ca, să "mi o vânz. Am dat probe că păr- 
țile cele mai puţin susceptibile ale conştiinţei 
mele nu le am vândut, nică o dată, şi când viii 
aci, nu viii să vorbesc de mine sati de amicij
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mei, ci de interesele ţării, cari, aşa cum le trac- 

tează unii, sunt pe drumul pieirii. 

Cestiunea, ce discutăm, Domnilor, nu este des- 

pre art. 379. Cestiunea este despre credit în 

genere, despre formarea unor capitaluri ce ne 

lipsesc, despre venirea lor cu incredere aci. 

Fără a intra în cestiunile filosofice ale secu- 

lului al XIX de înfrățire universală a lumei în- 

tregi, vă întreb numai dacă trebue şi putem să 

zicem streinilor, când avem trebuință de lumi- 

nile şi capitalurile lor: „veniţi de ne ajutaţi cu mij- 

loacele voastre“, iar, pe de altă parte, săle re- 

peţim la tot momentul: „tot ce nu este Român 

e barbar“ ; şi ast-fel să ne înconjurăm cu zidu- 
rile Chinei şi să ne inchidem în ele. Dar China 

chiar, acolo la marginile lumii, 'şi a văzut por- 

ţile seculare sfărimate de civilizaţia, occidentului. 

A fost aci în ţară choleră, ciumă, r&sboaie fe- 

lurite, invaziuni. Oare vă&zut-aţi vwodată piaţa 

în starea de astă-zi ? Las să, judece fie-care. Aţi 

votat un înprumut: Datu-va cine-va bani? Nu, 

şi nici nu vă va da, vou&cari nu ştiţi nică abe 

cedarul economiei politice, vouă cari vă pretin- 

deţi civilizaţi şi sunteţi mai barbari de cât Chinezii. 

Faceţi dar o lege pentru streini, faceţi'o cat 

de aspră, cât de restiinsă, şi atunci vom lua, 

țoate măsurile şi vă răgăduesc că mă veţi găsi
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foarte aspru, mai ales când va. fi vorba de drep- 
turile politice. Dar când e vorba numai de capi- 
taluri, trebue să tractăm cestiunea fără entusiasm, 
să o tractăm neguţiitoreşte, economiceşte. 

Vedeţi dar, domnilor, că aceasta nu este o 
cestiune secundară, căci ea se leagă de toate in- 
teresele vitale ale ţării. 

Trec acum la cele ce a zis d. Ministru că nu înţe- 
lege legea, de şi a explicat'o Camera an Şi de şi a- 
ceastă explicarea cerut'o d-lui, totu-'şiea nu esteobli- 
gatorie. D-nul Ministru zice că n'a înţeles legea, şi eii 
îi respunz că daii toată starea mea săracilor, dacă 
profesorii, care Vaii învăţat pe d-lui legile, nu vor 
zice că e destul de desluşită. De cea cerut d-nul Mi- 
nistru acea explicare, dacă ea nu era, obligatorie ? 

Dacă a socotit că Adunarea e competentă a o 
da —, de vreme ce a cerut:o —, şi că e obligatorie, 
de ce a schimbat din textul publicaţiei o vorbă, 
căci o vorbă e destul şchimba tot înţelesul ? Bună 
Sail rea, aceea explicaţie era obligatorie. Dacă, 
era, de ce n'a urmat'o? Dacă nu era, de ce 
nea cerut-o ? De ce a publicat'o? Vedeţi dar 
că şi această argumentare se pierde în vent ; 
vedeţi că, dacă se gândea mai bine d. Ministru, 
nu trebuea să o zică, 

Unde vom merge, dacă în toţi anii vom face 
câte o lege, dacă în al doilea an ni se va cere
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explicarea, ei, şi: apoi va, trece al treilea an, pînă 
să se dea explicaţii, şi tocmai în al patrulea, an 
ni se va zice că nu este obligatorie ? Aşa vom 
superpune legi peste legi, vom face turnul de la 
Babel de legi, şi nu vom ajunge la nimic. M& 
întorc, d-lor, şi zic că importanţa propunerii nu 
era secundară. Este o propunere simplă, dar ge- 
nerală, în care zicem :* sai explicaţi legile pe r&s- 
punderea, d-voastră cum voiţi, saii, dacă cereţi 
desluşiri de la, Cameră, faceţi bine, d-lor Miniştri, 
de nu schimbaţi nimic de la desluşirile ei.“ Caţ 
pentru ceea ce a zis d. Brătianu, avea cuvânt, 
dar d-sa ştie prea bine că eii nu voii surprindere, 
ci, pentru respectul ce trebue să inspire ţării le- 
gile noastre, voiii să se desbată şi să se lămu.- 
rească or ce cestiune, căci, după o vorbă vechie, 
din lovirea ideilor, dinti?o discusiune rece Şi bună 
înțelegere, cum trebue să fie acea a unor oameni 
cărora alţi 2 milioane le a încredinţat, stările şi 
fericirea, lor, vom ajunge, dacă nu la acel adevăr 
absolut, cel puţin la acel adevăr relativ, care singur 
este dat oamenilor. Insă d. Brătianu a zis un ce, 
ce nu trebuia. să zică; d-saa voit să ne arunce 
un fel de blam. 'Mi pare răi de q. Brătianu, 
căci d-lui ştie prea bine că nui am contestat, 
nică o dată lealitatea d-lui. Am citit împreună, 
acea Condică, şi, dacă d-lui nu s'a putut deslușşi
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nu e vina d-lui, nu e vina mea, ; dar e tocmai 
aceea, ce a provocat această cerere, căci sunt 
legi ale Camerilor trecute, pe cari nu le ştim 
Nică noi, nici publicul, pe cari ne .a făgăduit d. 
Ministru să, le tipărească, ca sănu se întemple 
pe urmă să facem legi contrazicătoare. Dacă d. 
Brătianu ştia aceasta şi a tăcut ca să 'ŞĂ facă o 
armă, a fost o.armă inutilă, fiind-că, după cum 
zic, sunt o mulțime de legi aruncate ca în claia 
cu fen, şi o repet; aceasta ca să mai rog pe Mi- 
nisteriii să le adune pe toate de pre unde zac, prin 
cartoane şi Ministerii, şi să facă o colecţiune com- 
pletă de toate câte sunt. în' vigoare. 
- M& rezum! și zic că propunerea, noastră; n'are 
alt scop.de cât:-de'aehiema atenţia Guvernului a; 
nu mai face pretălmăciri la ceea ce sa votat de 
Cameră. Cat, pentru ceea; ce priveşte art. 379, 
Comisiunea. Centrală este deschisă, ea poate să, facă 
0 lege în privinţa streinilor, şi mă oblig'a, fi cel 
mai restrins în votul pentru priimirea streinilor, 
cari vin într'o ţară necunoscuţi de niminea şi 
cărora asemenea, dacă n'a trăit mai mulţi ani 
aici, nu le cunosc bine nică calităţile nică defectele. 
De aceea, vă fâgăduesc a fi cel mai aspru în pri- 
vinţa art. 879, care a înspăimentat lumea ca 
o fantomă de abusi prin aceia cari, neavând 
nimic a face, strigă: şi sbiară prin r&spântii.
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După o discusiune, la care ieai parte Ministrul Justiţiei, 

apoi d. G. Vernescu, Chr. Tell, Principele Dimitrie Ghica 

şi d. Ioan Brătianu, se acordăcuvântul lui Barbu Katargiu. 

Barbu Katarglu. Nu r&spunz la ce ai zis doui din 

preopinanţi, cum trebue să se desbată o cestiune, 

cum trebue să se facă o interpelare, fiind-că aces- 

tea sunt cestiuni de Regulament. 

Nu desbat definițiile metafisice, ce a făcut al doi- 

lea preopinant.!) Nu aş fi răspuns nici d-lui Bră- 

tianu la ceea, ce d-lui a zis cu totul afară din chestie. 

Dar, fiind-că d-sa a intrat în fondul ei, mă vâd silit 

ai răspunde. 

D-nu Brătianu nea vorbit de feluri de lucruri, 

nea vorbit de politica mare, de politica mică, 

de istoria, vechie și nouă, şi dacă ar fi putut ar 

fi mers la istoria timpurilor ante-diluviane; ne a 

vorbit de patriotism, de sentimentalism; a tăcut 

o economie politică. Dacă ar fi să r&spunz la 

toate acestea, aş avea să vorbesc pină diseară. 

Îmi rezerv însă dreptul dea vorbi când va veni 

la, Comisia, Centrală proiectul de lege, în privinţa 

căruia v'am promis a fi cel mai tare apărător 

al naţionalităţii noastre, ca să nu ne vindem 

drepturile streinilor sai să ne înghiţă ei ca chitul 

pe Iona. Voii însă a nu lăsa fâră răspuns unele 

cuvinte ale d-lui Brătianu, pentru-că, după cum 

1) D-nu G. Vernescu.
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am zis, opinia publică este formată, şi se poate 
inflăcăra foarte lesne de vorbele pompoase de 
sentimentalism, de patriotism, de 'Traian, Mircea 
Vodă şi chiar Decebal. D-nu Brătianu nea vor: 
bit de aurul Ispaniei care se vărsa cu profuzie 
în toate părţile ei, de şi comparaţia nu e nemerită, 
şi nu 'și poate avea locul aci. D-lui a zis că ce 
poate fi o sumă de 500,000 galbeni ce s'ar v&isa, 
în ţară, căcă ţara e destul de avută. Intv'adevăr 
această sumă e mică; dar Ştiţi, d-lor, că o pică- 
tură de apă ce s'ar mai pune întrun pahar plin, 
îl face de se varsă, Şi apoi nimeni nu “i-a vor- 
bit de această cifră, ci de încrederea ce trebue să 
inspirăm streinilor, cari rid de copilăriile noastre. 
Vă aduceţi aminte de epoca de la 1847, acel timp 
de nefericită memorie, în care Guvernul nu era 
perfect şi în care capitalurile se inmulţiseră in ţară 
aşa, de mult, în cât dobânda ajunsese de 7 la sută, 
ceea ce nu se vedea atuncă în unele state din cele 
maj civilizate. Dacă dar țara ajunsese a avea a- 
tat de mare abundanţă, cu cât mai mult ar fi 
avut, dacă, pe lingă producţia şi creditul din lăun- 
tru, s'ar fi unit şi acela dinafară? 

Apoi, cine a zis d-lui Brătianu că avuţia stă 
numai în numerariă, iar nu mai mult în credit ? 
D-lui își pune singur câte o cestiune inainte, ca 
să vie apoi a o combate ; dar cu modul acesta 

16



242 

am putea vorbi, fără a ne mai putea înţelege, 
septemâni întregi. 

Viii acum la ceea ce sa zis despre apăsarea 
ce ar exercita streinii asupra ţăranilor români, re- 
ducendu-i în stare de paria. Dară Şi această ale- 
gaţie nu e mai puţin greşită, căcă Românii nu 
sunt în starea acelor Peaux-Rouges din America, 
ci îi crez mult mai perfectibili de cât sălbaticii 
acelor păduri. Dovadă de aceasta e că Ruşii sin- 
guri sau mirat v&zend că fac din Români cei 
maj buni soldaţi numai în şease luni, pe când 
în Rusia nu puteai forma de cât în 2anisol- 
daţi. D-nul Brăţianu singura zis că o şcoală de arte 
sa creat, spre a pune pe Români în stare dea 
face concurenţă, streinilor. Dar oare, -dacă am a- 
vea 60 de şcoale agricole răspândite în toată ţara, 
nu am putea să ținem atunci concurenţă cu un 
mai mare succes? 

Românii, cum an zis, sunt foarte priimitori de 
înaintare, şi e o insultă pentru dinşii  presupu- 
nerea d-lui Brătianu. Ar trebui să aşteptăm doi 
seculi ca să se populeze câmpiile noastre pustii 
numai cu reproducţiunea Românilor. Coloniile 
cari se duc în America de 80 de ani nai în- 
ghiţit pe nimeni pe acolo şi numai pe noi aici 
ne vor înghiţi de o dată ca pe un hap?... Dar 
toate acestea sunt nişte cuvinte foarte puţin se-
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tevea lor. 

Viii să r&spunz d-lui Ministru, care s'a pus pe 
un tărim alunecos, zicând că a pus în lucrare 
art. 379, aşa precum s'a aplicat în timp de mai 
mulţi ani. Cu prilejul unei desbateni din Ca- 
meră, în anul trecut, d. Ministru nea cerut des- 
luşiri asupra art. 379. Atunci s'a făcut deosebire 
intre raiele şi streini. Raielele, fiind supuse juris- 
dicţiunii pământene, iar cei-l-alţi streini jurisdicţiu- 
nilor lor, s'a zis dar că atunci, când va fi vorba de 
jurisdicție, să restringem legea, să nu băgăm şi 
pe streini, cari se vie să se judece cu dragomani, 
când noi ştiţi că ne luptăm ca jurisdicţia. strei- 
nilor să cază, şi toţi să fim supuși legilor ţerii. 
Dar când va, fi vorba de drepturile civile, să se 
bucure toţi streinii de toate drepturile ce au in- 
dustriaşii pămenteni, 

D-nu Ministru de J ustiţie, cu ocazia altei desba. 
teri din Cameră, a zis: „am cerut opinia Camerii, 
dar am pus'o în lucrare într'un chip mai sever; 
cu alte vorbe, nu m'am mulţumit cu vorbirea, fă- 
cută în Cameră, şi cirenlările Ministeriului nu sunt 
conforme cu acea vorbire;*“ pe când datoria d-lui 
era sai a fi conforme sai a nu le menţiona de 
loc în circulări. Camera n'a încuviinţat acea se-
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veritate mare, cu care aţi aplicat legea. Pentru 

aceasta s'a făcut propunerea. 

N'am voit a face o înterpelare, ci am făcut 

o interpretaţie cerută de Guvern şi la care o să 
plece capul chiar Curtea de Casaţie. D-voastră 
v'aţi servit de dinsa ca de un scut, fără a o pune 
în lucrare in litera ei. 

Nu viii la vorba de acareturi. Acestea sunt 

vorbe, cari nu ne preocupă aci. M& raportez nu- 

mai la textul original francez, din care ştiţi că 

e tradus Regulamentul şi unde e vorba immeu- 

bles. D-nu Brătianu a mai venit cu hârtii, so- 

coteli, condici, note, dele, jurnale, ete. Am vrut 

să auz textul intreg al legii Domnitorului Bibescu, 
pe care nu o ştiam, pentru că nu eram atunci în 

Adunare. | 

Ştii numai că restricţia nu era în privinţa 
aceea, de care zice d-nu Brătianu. A fost o.res- 

tricţie severă, dar la naturalizaţie. Streinul nici 
după 50 de ani nu putea fi naturalizat, ci nu- 
mai copiii lui. 

Areasta a fost ideea, care a preocupat pe 

Domnitorul Bibescu în această legiuire. 

O mai repet dar că Ministrul n'a pus în lu- 

crare articulul 8379, după înterpretarea dată de 

Cameră, ci s'a, servit de ea ca de un scut, şi a 

pretălmăcit'o cum a voit.
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Discusiunea se inchide ; propunerea se pune la vot şi se 
priimeşte cu 30 bile albe contra %7. 

Şedinţa de la 12 Ianuarie 1861, 
(Suplim. la Monit. ofic. No. 45) 

Principele Dimitrie Ghica observă că s'aă făcut mai multe 
greşeli in compunerea listelor electorale, în cari adminis- 
tratorii ai introdus un mare număr de alegători, fără să 
se fi condus în această lucrare de listele de recensiuni. 

C. Steriade arată că, în judeţul Dâmboviţa, s. ex., nume- 
rul alegătorilor s'a sporit de la 112, câţi erai în anul tre- 
cut, la 535, adică mai mult cu 493. 

Ministrul de interne r&spuude că trebue să lase pe ale- 
getori, ca ei să ceară stergerea din liste a acelora ce s'au 
inscris pe nedrept. După art 7 din Convenţie, administra- 
ţia este chiemată a alcătui listele. Inscrierea se face nunu.: 
mai după cererea alegătorilor, ci şi d'a dreptul de către 
pretect. Această operaţie s'a făcut. Acum este timpul con- 
testaţiilor ; prin urmare trchue să se aştepte hotăririle tri- 
bunalelor. 

Barbu Katargiu. Domnilor! Nu viii aici nici să 
tânguesc nici să m& bucur de sporirea ce se vede 
în numărul alegătorilor. Negreşit, fie-care român 
se va bucura, când va vedea că sai înmulţit a- 
verea şi capacitatea în ţară. Dar aci e cestiunea, 
de un lucru foarte mic, care a scăpat d-lui Mi- 
nistru din vedere. D. Mivistru a adus înainte 
articulul 7 din Convenţie, care dă drept admi-
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nistraţiunii de a întocmi listele. Dar ce se face 
cu art. 21, care hotăreşte o pedeapsă contra ce- 
lor ce se inscrii fraudulos în liste? Acesta nu 
serveşte oare la nimic? Or trebue să-l aplicăm, 
şi atunci trebue să supunem pe un cărmuitor să 
plătească de 197 de ori câte 1000 galbeni pen- 
tru îns2 rierile nedrepte ce va fi făcut? Vedeţi 
dar că înscrierea nu trebue să se facă de admi- 
nistrator, ci să se lase acest drept alegătorilor, 
căci ei nu vor cuteza să se înscrie fraudulos, 
ştiind că sunt supuşi le pedepse. Prin urmare 
vedeţi că cestiunea este limpede şi se face foarte 
simplă prin compararea art. 7 cu art. 2]. 

Dar iată ce m& preocupă pe mine mai mult. 
Ce rezultat va avea această interpretare a noas- 
tră? Căci domnii Miniştri aii declarat de atâtea, 
ori aici că d-lor vor aplica legile cum le înțeleg, 
că şi tălmăcirile Camerii nu sunt obligatorii pen- 
tru d-lor, adică, tot ce zicem noi aici este pentru 
d-lor numai vent vânturat. Iacă cercul in care 
me ai pus domnii Miniştri. De aceea şi eii nu 
opinez, căci 'mi e teamă că va fi de geaba. Alt. 
mintrelea lucrul ar fi foarte lesne. Aş zice d-lui 
Ministru să serie prefecţilor să şteargă toate in- 
scrierile ce aii adaus şi să lase pe persoanele ce 
ai drept să se înscrie singure. Iacă regula, de 
înpăcăciune. Dar de geaba astă sfătuire, căcă d-lor
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ne ai zis că noi putem spune ce vom voi; d-lor 
vor aplica, legile după cum le înțeleg. 

Vorbesc apoi Ministrul de interne, Chr. Tell şi Preşedin- 
tele Consiliului, după cari se acordă cuvântul lui B. IKa- 
targiu. 

Barbu Katargiu. De şi am recunoscut neutilita- 
tea acestei discusiuni, totu-'şi sunt silit a r&s- 
punde la trei punte din cele ce s'aii zis. 

In ceea ce priveşte obiecţiunea ce 'mi a fă- 
cut d-nu Ministru asupra aplicării pedepsei, 1) îi 
respunz că, de şi fâră, diplomă de doctor in legii, 
totu-'şi am citit şi ei, dacă nu altele, cel puţin le- 
gile noastre şi ştiu că legea impune O pedeapsă 
pentru o înscriere frauduloasă, şi prin urmare 
administraţia, care a făcut atâtea înscrieri pe 
nedrept, este pe atâta pasibilă de această pena- 
litate. 

Cat pentru d. Tell, care zise că art. 21 pre- 
vede penalitatea numai pentru cei ce se inscrii 
singuri pe sine-le, îi răspund că aceasta este a 
deschide uşa fraudelor, fără frică de penalitate, 
căci atunci or cine poate pune pe altul a 11 în- 
scrie şi ast-fel să remâie apărat de art. 21. 

Vii acum la un punt foarte delicat atins de 

1) Ministrul de interne, G, Costaforu, zisese că, in materie penală, pe- deapsa este una, or de câte ori se va repeţi eroarea în acela-'şi timp şiîn 
aceeaşi materie,
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d. Preşedinte al Consiliului. D-sa a zis ci lis- 

tele de recensiune sunt greşite. Apoi atuncă în- 

treb pe d. Preşedinte după ce s'aii plătit con- 

tribuţiunile, căci am dovezi că s'aii plătit după 

acele liste. Mie chiar mi sa zis să plătesc 

după dinsele, şi, dacă se va dovedi că am dat 

mai mult, atunci voii fi despăgubit Ast-fel, una 

din două: sait recensiunea nu e bună şi atunci 

contribuţiile s'au luat neregulat, sati, dacă s'ait 

întrebuințat alte mijloace necunoscute de Cameră, 

atunci este illegalitate. 

Trec acum la cestiunea judecării celor con- 

testaţi, şi fac o suposiţiune. Cunosc două per- 

soane inscrise, pe d-nii Patzelt şi Calinidi, cari 

nu numai că sunt streini, dar se află chiar în- 

scriși în matriculele Consulatelor puterii căreia, 

sunt supuşi. Să presupunem acum că aceşti 

domni ai: scăpat din vederea alegătorilor, cari 

nu'i contestă, saii se găsesc judecători cari să 

le recunoască dreptul, căci am văzut de multe 

ori şi judecători de aceia cari fac negru din alb. 

Dacă. s'ar întempla una ca aceasta şi ne am 

pomeni cu acești streini deputaţi în Cameră, ce 

aţi face? Aici vi sar răspunde cum ni s'a mai 

respuns, că Adunarea nu are dreptul să cerce- 

teze cele petrecute în înscrieri. Vedeţi câte rele 

ar izvori. Dar când voii mai adauga că, acei
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administratori, ce fac înscrieri, sunt oameni fără 
experienţă, cari n'ai fost nici două zile prin 
cancelarii ? Insă sfirşesc, rugându-vă să trecem 
la, ordinea zilei, căci ştiii ce ni se va zice tot. 
dWa-una: „nu este un proiect de lege în această, 
privință şi or ce veţi zice nu este obligatorii 
pentru noi,“ 

Şedinţa de la 14 Ianuarie 1861, 
(Suplim. la Monit. ofic, No 51 dela 6 Martie 1861) 

Barbu Katargiu propune acest amendament la o moţiune 
depusă pe biurou: «Spiritul Convenţiei e de a se înscrie 
fie-care alegător el însu-'şi prin a sa înscrisă cerere sai 
pribtr'un inputernicit » 

Berbu Katargiu. Domnilor! V& aduc aminte că, 
această discusiune s'a urmat Şi în şedinţa tre- 
cută. Am luat şi eii parte la desbatere şi am 
ar&tat că inscrierea alegătorilor chiar de admi- 
nistraţie este contra Convenţiei. Ei sunt nestră- 
mutat in această opinie, şi dacă am voit acum 
să dau Ministeriului mijloace de înlesnire, n'am 
vorbit cu gândul ca să trecem cu uşurinţă asu- 
pra .spiritului Convenţiei. Am voit numai ca tot- 
dWa-una să se facă, Şi ceva înlesniri. Dacă d-nu 
Ministru ar fi venit după ce a citit depeşa de 
la Dâmboviţa, în care prefecțul însu-'şi mărtu-
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riseşte că s'aii făcut greşeli şi ne ar fi spus: 
„Sreşeli s'au făcut, dar am dat ordin la toate pre- 
fecturile a, face îndreptare“, Camera s'au fi liniş- 
tit. Insă, din nenorocire, aici a fost un punt asu- 
pra căruia s'a reinceput discusiunea. D. Minis- 
tru a mai zis dou& vorbe: ântâji a zis că nu- 
mărul alegătorilor celor noi, afară de cei de la 
Dâmboviţa, nu a trecut peste 180, şi prin urmare 
nu este aşa de mare; apoi a mai zis că imputarea, 
ce i se face este o noutate. Adevărat, d-lor; nu- 
mărul nu este aşa de mare, pentru că adăogi- 
rea în toată ţara este de 520, şi, scăzena pe cei 
180 de la Damboviţa, rămâne o creştere de câte 
20 de alegători de district. Adevărat, nu sunt 
mulţi; şi nu m& plâng de aceasta, pentru că, 
după cum ai zis mai mulți, aş dori şi ei să 
vez crescend din ce in ce numărul alegătorilor, 
pentru că cu cât vor fi mai mulți alegători, cu 
atâta barometrul prosperității e mai ridicat. 

Vii la vorba de noutate. Or cât de frumoasă este 
acea noutate, când este illegală, nu o priimesc ; 
şi dacă aş fi în posiţiunea d-lui Ministru, aş vrea 
mai bine legalitate fără noutate de cât nou- 
tate fără legalitate. , 

După aceasta d. Ministru vine de ne spune 
că a adoptat o bază mai largă la formarea lis- 
telor electorale, pe temeiul explicațiunilor date
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de Cameră în sesiunea trecută. Sunt foarte  fe- 
ricit că d. Ministru vine azi să recunoască, că 
explicaţiile date de Cameră, fără proiect; de lege, 
sunt de oare-care importanţă, căci de ună-zi 
d-lui contesta aceasta. De aceea reviii şi zic : de 
şi legalmente sunt de opinia d-lui 1. Ghica că 
inscrierile nu se pot face de d-nii prefecţi ; insă, 
pentru ca să se înpace lucrul şi să se termine 
discusiunea, să ne mulţumim cu promisiunea 
d-lui Ministru că listele se vor modifica de pre- 
fecţi, luându-se de bază cele de recensiune. Iar 
acei alegători rău înscrişi, cari nu vor răspunde 
la invitaţia ce li se va, face, se vor considera 
ca frauduloşi, r&mâind Sub-penalitatea, art. 21, 
Și pentru aceasta se va mai prelungi terminul 
contestaţiilor. Cu modul acesta crez că se vor 
inpăca toate in present, fără a se angaja viitorul 
şi vătăma spiritul Convenţiei, care zice că lis- 
tele se fac prin grija administraţiei. Negreşit că, 
dacă legiuitorul ar avea, milioane de cuvinte 
pontru ca să arate or-ce idee se naşte in noi, 
Sar fi exprimat mai clar; însă el nu are de cât 
câte-va, vorbe, nu se poate servi de cât cu cu- 
vintele existente şi nu putea fi mai clar de cât 
așa; când zice „prin mijlocirea“, iar nu „de către 
prefecţi“, în or-ce limbă arată o mijlocire, şi 
nu un fapt direct. Dar să nu inţrăm în aseme-
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nea cestiuni de gramatică, Este dar evident că 

listele in viitor nu se mai pot face de către 

administratori; dar, ca să aruncăm une planche de 

conciliation, rog pe onor. Cameră să priimească 

propunerea, mea, 

După aceasta vorbesc Preşedintele Consiliului, Manolaki 

Costaki, şi G. Costatoru, Ministrul de interne, cărora Ka- 

targiu le r&spunde în următoarele câte-va cuvinte, după 

cari amendamentul se priimeşte cu o majoritate de 31 vo- 

turi contra 29. 

Barbu Katargiu. Voiii să r&spunz şi d-lui Pre- 

şedinte al Consiliului şi d-lui Ministru de interne 

la propunerea ce 'mi fac de a şterge conside- 

rantele. 'Mi pare foarte r&i că nu sunt de o- 

pinia d-lor ; însă sper că voiu fi de opinia Ca- 

“merii, şi dacă în Moldova listele se fac de pre- 

fecţi, aici pină acum ele s'aii făcut de alegători. 

Aşa dar, dacă prin considerantele propunerii mele 

declar Camera din Moldova illegală, retrăgând a- 

ceste considerante, declar illegală, pe cea de aici, 

care s'a format pe temeiul înscrierii de sine-le a 

persoanelor interesate. Prin urmare nu'mi voiii 

trage nici de cum considerantele. Aceasta este 

opinia mea ; voiii vedea daca este şi a Camerii. 

Afară de aceasta, d-nii Miniştri pot să ne spuie 

că opinia noastră nu este obligatorie pentru d-lor, 

că d-lor înţeleg legea mai bine de cât noi, cum ne
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ati mai zis'o şi altă-dată, D-le Ministru de interne, 
dacă lista, de alegători de la Dâmboviţa s'a fă- 
cut după tablele de recensiune, fără ordinile d-tale, 
pentru că recensiunea nu este recunoscută de 
Cameră, reviii şi te întreb pe ce bază, aţi luat 
contribuţia, pentru că ai fost contribuţii noui, 
pe cari nu le puteaţi lua pe baza trecută? Sunt 
listele de recensiune recunoscute sai nu? Dacă 
nu Sunt recunoscute, de ce v'aţi luat după din- 
sele ? Dacă sunt recunoscute, de ce nu le pu- 
neţi şi aci în lucrare? Nu puteţi eşi din acest 
cerc. Cererea noastră are de scop înpăciuirea, 
recunoscend tot de o dată că spiritul Convenţiei 
aplicat neincetat de 3 ani sa schimbat azi. Asta 
e incontestabil. Cine a urmat maj just, se va, 
vedea după votul Camerij. Rog pe d-nii Miniştri 
să crează că aceasta nu e o opoziţie din par- 
tea Camerii, ci numai exercițiul dreptului sti 
sacru de revizie Şi tot de o dată o propunere 
făcută întrun spirit de conciliaţie. 

După aceasta Adunarea trece la ordinea zilei, care este 
discusiunea asupra răspunsului la Mesagiu. D-nu Raportor dă 
citire părţii ântâia a paragrafului al treilea din adresă, care 
sună ast-fel: 

«Recunoaştem înpreună cu Tronul că timpul faptelor a 
«sosit. Fi'nd însă lipsiţi de iniţiativă în Adunarea noastră, 
«aşteptăm cu atât mai mare sete iniţiativa puterii executive 
«şi salutăm cu fericire promisiunile Mesagiului Domnesc. 
aDară. Măria Ta, ne vom aplica cu sârguinţă a traduce în



254 

«legi pozitive salutariile principii ale art. 46 din Conven- 
«ţiune:: a asigura Românilor toate drepturile şi libertăţile 
«ce le promite acest articul; a da toată desvoltarea institu 
«țiunilor municipale, atât rurale cât şi orăşeneşti ; a inbu- 
«n€tăţi starea ţeranilor printr'o justă regulare a raporturilor 
«lor cu proprietarii, ca ast-fel să se înlăture chiar pretextul 
«unei conlusiuni ce ar putea face să nască cestiunea pen- 
«dentă a proprietăţii în senul societăţii române.» 
Asupra acestui pasagiui din proiectul de răspuns deschi- 

zendu-se desbaterea, după câte-va discursuri ale altora, B. 
Katargiu cere cuvântul. 

Barbu Katargiu. Discusiunea de faţă, d-lor, pro- 
vine din preocuparea ce avem despre inchietu- 
dinea ce turbură toată ţara din neînţelegerea, 
laconismului Convenţiunii. Am spus pentru ce 
socotesc că acest articul este scris ast-fel şi nu 
o mai repet azi. Am spus că unii Vaii luat drept 
armă şi am mai ziscă socotesc că este timpul 
a da astă-ză pe faţă.ce înţelegem prin acest articul. 

La aceasta zic unii că nu este acum cestiunea 

a spune ce înțeles îi dăm noi. Dar, d-lor, oamenii 

din afară ai ochii aţintiţi asupra noastră, aş- 
teaptă ca or-ce cuvânt obscur din Convenţiune 
să “] explicăm noi, şi de aceea nu putem trece 
peste această datorie. Este timpul, zic, a ne spune 

faţă în faţă cum îl înţelegem. 

Domnilor, sunt principii fundamentale în cercul 
legilor omeneşti, sunt principii fundamentale în cer- 
cul legilor naturii. Dacă cine-va mi-ar zice că este o



255 
————— 

vieţuitoare care trăieşte fără aer Şi fără lumină, l'aş „întreba unde este? Arati-ne saii dovedeşte-ne. Prejudecăm oare o cestiune fisică, când zicem că, trebue cui-va aer Şi lumină ca să trăiască? Saii prejudecăm vre A) cestiune socială, când recu- noaştem libertatea individuală şi respectul pro- prietăţii ? Sunt oare acestea principii nouj Şi exclusive ale unuj popor ? Nu; ci sunt principii, cari aii venit de o dată cu omenirea, când a inceput, să se organizeze în societate. 
Dacă ne vor zice unii că societatea poate trăi fără aceste două principii, cum pot trăi vieţui- Loarele fără, aer şi lumină, vie d-lor să spuie că nu vor libertatea individuală Și sfinţenia, pro- 

prietăţii, că acestea, sunt principii absurde, că d-lor aii născocit, altă reţetă, cu care vor face țara Românească, mai avută şi mai fericită. 
Negreşit, O asemenea pretensiune ar fi extra. ordinară, şi, precum nu m'aş da nici pe mine 

nică pe copiii mei pe mâna unui medic, care mi-ar 
zice că pot vieţuitoare trăi fără aer Şi fără lu- 
mină, tot aseminea, m'aș uita de dout ori pînă 
aş încerca, rețeta, acelor domni ; căci Ştiţi bine 
că, în ştiinţele fisice şi medicale, experienţele se | fac cel puţin pe corpuri vile ; ştiţi că or de câte 
ori s'aii arătat asemenea imaginaţiuni chimerice, 
n'a îndrăznit nimeni a Je pune în încarcare, ci au
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rămas tot-d'a-una în pulberea uitări şi în dis- 

preţul oamenilor. Darce n'aii găsit veacurile poate 

găsi un om. Vie atunci acel om să ne arate 

că poate trăi o societate afară din aceste două 

principii şi convingă-ne şi pe noi. 

Şedinţa de la 19 Inuarie 1861. 

(Supliment la Monil. ofic. No 65 de la 98 Martie 1861.) 

La ordinea zilei este continuarea desbaterii asupra pro- 

iectului de r&spuns la Mesagiii D-nul raportor citeşte para- 

graful 7, redactat ast-fel : 

«Desordinile de la Ploieşti, mai ales cele de la Craiova, 

«prin fatalele rezultate ale unei invierşunări nepomenite in 

«ţara noastră, au devenit o calamitate publică, dureros sim : 

«ţită de toţi Românii. Graţie cerului, ordinea n'a întârziat 

ade a se restabili. Acum este rindul justiţiei de aşi face a sa 

«datorie, şi, negreşit, ea va dovedi şi va supune pe culpabili 

ala toată dreptatea legilor.» 

«La acest paragraf Principele Brâncoveanu a propus ur- 

«mătorul amendament : «Nenorocitele turburări ce s'au în- 

«templat la Ploieşti şi la Craiova le plângem şi le con- 

«demnăm. Ne place a crede că Guvernul a luat măsurile 

«trebuincioase de a stăvili desordinile înainte de a se ivi, 

«că va fi întrebuințat toate mijloacele mai "nainte de a fi 

«ajuns la extremitatea de a da ordin să se tragă asupra 

«lumii.» 

Intr'un discurs destul de lung, d. Brătianu conchidea că 

desordinile din Pioeşti şi Craiova ai provenit nu din spirit 

de desordine al mulţimii, ci din reaua administrare a Gu- 

vernului şi că prin urmare toată răspunderea trebuia să 

cază nu asupra tării, ci asupra Miniştrilor.
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Barbu Katargiu. Cana sa depus acel amenda- 
ment în dou&-trei rinduri, n'a, fost cu alt scop, de cât ca să ne mânţinem în poziţiunea ce ni sa, 
făcut, şi nu credeam nici o dată că această simplă modificare va da loc la o discusiune aşa, de în- 
delungată şi la un discurs al d-lui Brătianu aşa de variat, de înalt, de multicolor, care sa ocupat de atâtea merunțişuri, a bătut în coace Şi în 
Colo, în dreapta, şi în stânga. Dar suntem obici- 
nuiţi cu asemenea discursuri, şi ne trebue nu- 
mai răbdare spre a le asculta. 

Vii la cestiune. Vorbind de evenimentele din 
Craiova, le deplângem Şi le condemnăm ; le deplân- 
gem, fiind-că sunt triste; le condemnăm, căci este 
ceva care nu s'a mai întemplat în țară şi care. 
nu voim să se mai întemple. Noi astă-ză n'avem 
dovezi legale, ştiri oficiale ; şi nu putem face o. 
teză, parlamentară din spusele unora, şi altora. 
Poziţiunea noastră, este tot cea din zilele trecute. A 
fost o răscoală, Şi Guvernul ne a zis că a luat mă- 
suri spre a o potoli. Noi îi respundem că deplângem 
și condemnăm acele intemplări. Dar cine le a pro- 
vocat, nu ştim. Dacă dar suntem în aşteptare de 
dovezi, de ce să ne pronunțăm din "nainte, de. 
ce să aruncăm culpa asupra Guvernului ? 

Vedem că ordinea, sia, restabilit, dar d'asupra. 
acelei ordini sunt morminte. Dacă a fost răs- 

17
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coală, uneltitorii 'şi aii luat pedeapsa. Dacă a fost 

nedibăcia, Guvernului, adică a subalternilor săi, 

aceasta vom vedea'o. Pină atunci însă zicem: 

„ne place a crede că Guvernul 'şi a făcut datoria, 

a luat toate mâsurile pînă să fie silit a pune 

mâna pe arme.“ 

Nu zic că în națiunea noastră nu pot să fie 

urzitori de revoluţiuni. Nu sunt de părerea: d-lui 

Brătianu; ci, din contră, zic că şi scrierile şi vor- 

bele pot provoca desordini. Dar nu stii nică vorbe 

nică scrieri, cari să fi provocat acele întemplări. 

Tot ce ştim e că sângele a curs şi că, după acele 

nenorocite întâmplări, a urmat tăcerea mormen- 

tului. Să r&mânem dar în acest amendament, 

aşteptând să ne lămurim, dacă, a fost o răscoală 

urzită sai produsă din nedibăcia funcţionarilor 

subalterni ai Guvernului. Ei sunt încredinţat că, 

în or-ce caz, Guvernul va lua iniţiativa, ca, pe de 

o parte, să spele națiunea de blamul de revolu- 

ţionară, iar pe de alta să pedepsească pe culpabili. 

Şedinţa de la 26 Ianuarie 1861. 

(Suplim. la Monii. ofic. No. Qi, 69 şi 74 din 6 Februarie, 
28 Martie şi 3 Aprilie 1861). 

La ordinea zilei este proiectul de răspuns la Mesagii. A- 

supra urui pasagiii din acest proiect Văleanu citeşte un 

amendament formulat in terminii următori: «Listele elec-



torale din anul acesta s'au format în modul cel mai. viţios şi cu totul afară din spiritul şi litera Convenţiei.» 

G. Costaforu, Ministrul de interne, răspunzend lui Văleanu, zisese: «Ministeriul crede că a executat Convenţia în spiri- tul cel mai larg şi mai bine-voitor pentru toţi. Dar, dacă d. Văleanu crede că Convenţia are alt sens, aceasta e o cestiune de interpretaţie şi d-lui ştie în ce mod caută a se face, a se determina această interpretaţie. 

Barbu Katargiu. Câna am depus pe biuroii acea, 
propunere înpăciuitoare, Ştiţi că era în urma u- 
nei interpretări a Convenţiei; Şi, spre a nu se 
mai prelungi desbaterile, am zis în acea propu- nere că, de şi listele nu sunt în spiritul şi litera Convenţiunii, cu toate acestea să se invite toţi 
d-nii Administratori a dresa listele. Va să zică; 
încă de atunci Camera, a emis opiniunea, ei asu- 
pra acestui caz de interpretare a legii. 

D-nu Ministru ne pune acum din noii pe tă- rimul primejdios, de care am voit să fugim, Şi zice că aşa a înţeles d-sa Convenţia, aşa a fă. cut. Prin urmare d-sa nu voeşte să ştie de opi- niunea Camerii. 
Dacă d-v. inţelegeţi ast-fel legea, electorală, a- poi cele dou Guverne trecute, cari n'aii înţe- 

les'o tot aşa, ai fost illegale; prin urmare şi noi toţi suntem aieşi întrun chip illegal. Ei bine! 
domnilor, nu puteţi îndrăsni a zice aceasta nică 
d-v. nici noi.
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În -şedinţele trecute, noi am făcut un compro- 

mis, spre a înpăca lucrurile, şi Ministeriul e da- 

tor să ţie seamă de voinţa Camerii. Dar d-v. nu 

ţineţi nici o socoteală —, o ştim aceasta, ne aţi 

spus'o de mai multe ori. Camera însă are să-şi 

facă, datoria, arătând că modul formării listelor 

de estimp este illegal, şi nimic mai mult. 

După o replică a lui Manolaki Costaki, Preşedintele Ca- 

binetului, se acordă din noii cuvântul lui B. Katargiu. 

Barbu Katargiu. M& văz silit a recapitula cele 

ce am zis şi acum şi în desbaterile trecute, ca 

să ajung la concluzia de adinioară. Când am fă- 

cut observări asupra acestui mod de înscriere, 

am. expus inconvenientele sale legale şi am ar&- 

tat paradoxalmente că, cu acest chip, se poate 

îndatora un administrator a plăti de atâtea ori 

1000 galbeni câte înscrieri rele a făcut, şi apoi 

legislativamente s'a dovedit că, dacă s'ar explica aşa, 

legea, s'ar nimici art. 21 al Convenţiunii. Dar, 

fiind-că, ceea ce am zis n'a fost înţeles, mă vez 

silit a mai repeţi. Ministeriul ne zice că, pină 

n'om avea 0 lege explicativă, nu se poate ţinea, 

de un simplu vot. Prea bine! Să admit şi ei că, 

o propunere a, 3. sai 4 deputaţi nu este obliga- 

toare pentru Ministeriit. Dar se ne întoarcem pu- 

ţin şi alt-fel. |
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Limba omenească e săracă, în raport cu gân- 
direa; miile de nuanţe a le gândului nu se pot 
exprima curat într”o lege. 

Ministeriul vine şi ne zice: „Iată o lege, pe care 
O înțeleg aşa“. Camera e mai în drept ai zice : 
„ei nu o înţeleg aşa, şi atunci Ministeriul e dator 
să urmeze interpretarea Camerii, Dar, afară de a. 
cestea, maj sunt și precedentele a două Ministerii, 
cari ai înţeles tot ca Adunarea. 

Pentru principiile Convenţiei, pentru respec- 
tul legii, vă conjur să nu schimbaţi jurisprudenţa 
acestei legi, căci aţi ataca cu aceasta legalitatea 
fundamentală şi a Ministeriului şi a Camerii. Nu 
atingeţi această coardă, căci nu ştim unde o să 
ajungem. 

Dacă fie-care Ministerit ar îndrăsni să zică: , aşa, 
înțelegem legea, aşa 0 aplicăm, de şi s'a pus alt- 
fel în lucrare de predecesorii noştri ; faceţi alta, 
precum 0 înţelegem noi“, şi dacă alt Ministeriti 
care ar înlocui pe acesta, ar zice la rîndul său: 
„ast-fel înţelegem legea, ast-fel s'o modificăm“, a- 

tunci nu ştim unde am ajunge. Am face, precum 
am mai zis, Turnul-Babelului de legi, am grămădi. 
explicări peste explicări una contrazicătoare alteia, 
Să evităm dar acest dedal, în care am cădea prin 
metoda, adoptată de Guvernul actual. Alt-fel, am 
da dreptul Camerilor Şi Ministeriilor viitoare ca,
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să nu mai ţină în seamă legile noastre şi să le 

modifice necontenit. De aceea, pentru pacea, dra- 

gostea. şi increderea, ce trebue să avem unii că- 

tre alţii, v8 rugăm se înţelegeţi legea, cum aii în- 

ţeles'o şi alţii, și să nu vă atingeţi de acest 

kivot sfint, căcă atunci am dărima totul. 

Amendamentul d-lui Văleanu se priimeşte cu 40 de bile 

albe contra 20 negre. 

După aceasta se iea în desbatere 'pasagiul următor din 

Adresă, unde la cuvintele «Ministeriul, negreşit, n'a uitat 

cu ce rivnă, am putea zice cu ce prodigalitate, "i am votat 

toate budgetele, toate legile fiscale ce ne a prezentat în se- 

siunea trecută, de şi o teribilă criză finanţiară ne bântue 

ţara de mai mult timp,» Filişanu propune amendamentul de 

mai jos: 

« Astă-zi însă nu ne putem opi, Prea Inălţate Doamne, de a 

« Vă supune că, de şi în adevăr trebuinţele ţ&rii sunt mari, 

« dar şi starea de criză finanţiară, în care se află ţara, nu 

«e mai puţin vrednică de considerat şi că aşa budgetul ce 

«ni s'a înfățişat anul trecut cu o sporire atât de mare, mă- 

«car că sa redus cu o sumă destul de iînsemnatţă, totu-'şi 

«însă îl socotim foarte înpovărător pentru unele din cla- 

« sele contribuabililor. Suntem convinşi, Prea Inălţate Doam- 

«ne, că Guvernul Măriei Tale se va aplica a întroduce toate 

« economiile putincioase in acele cheltuieli ce nu vor fi de 

«o neapărată trebuinţă actuală. Cu acest mijloc sperăm să 

« putem reduce şi legea patentelor ce de la proiectarea ei 

«s'a fost elaborat întrun grad aşa de apăsător pentru cla- 

«a sele de jos, în cât, cu toate reducerile făcute la votarea 

«ei, poate să recunoaştem că urmează a se mai face şi 

« altele. » 

Manolaki Custaki, Preşedintele Consiliului, după ce re- 

"vine asupra observărilor ce a făcut cu altă ocaziune asupra
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cuventului « prodigalitate » şi expune din noii situaţiunea ce a moştenit de la predecesorii ssi. trece la partea, privi- toare la criza actuală şi respinge acea aluziune la criza fi- nanţiară, susţinând că singurul mijloc de a intemeia credi- tul este. mânţinerea bunei înţelegeri intre puterile Statului. Cât pentru reducerea budgetului, el arată că aceasta este în puterea Adunării şi că Ministeriul a făcut toate econo- mitle posibile. Iar în ceea ce priveşte patentele, Guvernul a făcut mai multe modificări la lege, după cum se vede in expunerea de motive a budgetului. 

Barbu Katargiu. In adevăr, nu ştii dacă pri- 
cep bine cuvântul „Prodigalitate.“ Amendamentul 
propus nu este de cât o manifestaţie de ceea 
ce simţim toți; nu ede cat o dorință, exprimată 
din partea Camerii de a ne sfătui înpreună, asu- 
pra tutulor economiilor posibile ce trebuesc in- 
troduse, şi nu trebue să se interpreteze această 
dorință de a micşora impositele ca, o ostilitate 
contra Ministeriului, cum sa făcut aci. Nu este 
o ostilitate, ci o chiemare la bunele cugetări 
ale Ministeriului, pentru ca, atunci când vom 
veni la budget, să facem economii fără a com- 
promite trebuinţele. De ce dar cuvântul de „pro- 
digalitate“ a, deşteptat asemenea, susceptibilităţă? 
Mărturisesc că prin „Prodigalitate“ noi am înţe- 
les ceea ce francezul zice „empressement“, pen- 
îru că nu avem altă vorbă. Eu cel puţin aşa, 
am înţeles. Acest pempressement“, această, „pro- 
digalitate“, de unde vine? Din reaua voinţă a
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Miniştrilor ? Din marea draguste ce ai toate Gu- 

vermele de a cere prea mult? Din acea propen- 

siune ce ai toate Ministeriile în toate Statele, 

chiar in cele mai înaintate, de a îngreuna chel- 

tuielile ? Ei crez, domnilor, că la noi cauza a 

fost mai mult acea dorinţă viuă de a eşi din 

făgaşul staționar ; şi, pentru-că toate sunt de fă- 

cut, ni sa părut că le putem face toate într'o 

zi. De aceea budgetul de an s'a urcat de la 54 

la 75 milioane. Prin urmare această prodigali- 

tate nu este o imputare nici pentru Ministerii 

nici pentru Cameră, ci o laudă. Insă, după en- 

tusiasm, după sentiment, vine raţiunea, rece. De 

aceea ei am fost de opinia acelor bărbaţi de 

stat, cari susțin că mai ântâiii să se voteze bud- 

getul de venituri şi apoi cheltuielile, ca să ştim 

ce avem şi ce putem da. Cheltuielile ordinare 

sunt tot-d'a-una mai mici de cât contribuţiile ; 

dar cele extraordinare se pot urca pină la sute 

de milioane. Insă cată să aşteptăm, precum s'a, 

făcut şi altă, dată. Noi nu cunoaştem acele mi- 

Jjloace, prin cari, în alte State, cheltuielile cele 

mari angajează anii şi chiar veacurile viitoare, iar 

nu numai o singură generaţie; şi de aceea zic 

să nu începem cu toate deo dată, ca să nu com- 

promitem toate. 

Noi nu venim să refuzăm Guvernului cele 

a
i
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trebuincioase ; nu venim nică să zicem că n'a 
făcut nimic, pentru că n'a avut înaintea lui de 
cât trei luni. Şi pentru mine este mai bine să, 
facem ceva şi bine, de cât o mulţime de lucrări 
Şi toate rău. Dacă însă trebue să ascultăm şi 
cele ce zic contribuabilii, cari, după părea. mea, 
constitue opiniunea legală, şi de cari Camera tre- 
bue tot-d'a-una, să ție seamă, daţi"'mi voie să 
v& spun că ceea ce se zice, e că s'aii votat a- 
dause foarte mari, mai cu seamă pentru instruc- 
ţiunea publică. Dar unde sunt profesorii ? Unde 
sunt şcolarii ? Şi dacă profesorii sunt plătiţi foarte 
bine, dat-aii unii o lecţie măcar ? Noi nu putem 
şti toate; însă ni se spune pe din afară 1). Mi se 
poate răspunde că nu se puteai pune toate 
în stare bună, intrun timp aşa de scurt. Prea 
bine ! Priimesc şi aceasta. Prin urmare revii şi 
zic că posiţia noastra este tot aşa de grea ca şi 
a d-v. Datoria noastră este să fim Sprijinul şi 
povăţuitorii Guvernului ; dar, pentru-că voim să-”] 
înpiedicăm de a se abate din calea dreaptă Şi 
pentru că ne facem datoria, să nu crează că 

1) In luna Septembre 1860 se retormă programa liceslor şi glmnaziilor, punându-se o mulţime de materii, despre cari cei mai mulţi din profesori maveai nici o idee, Deosebit de aceasta, programa era întocmită cu o ne- cunoştinţă completă de lucru. Un profesor numit în acelan „observă unuia din efori că nu ştie nici botanica nici zoologia nici mineralogia“, la care eforul îi răspunse: „NO, lasă că faci dumneata.“ Vezi Românul âin 1860 Septembre 27, p. 818, 
”
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voim ai da lovituri, că voim al sgudui. Pen- 

tru mine, domnilor, schimbarea Guvernelor este 

bucuria nebunilor. Când un Ministru lucrează r&ii, 

îmi fac datoria să-i spui că face rii. Poate să 

se supere ; insă aceasta nu mă va înpiedica de 

de a'mi face datoria. Amendamentul acesta nu 

este de cât o răsuflare către Domn, o cerere, o 

aducere de rugăciune, ca, Ministeriul să ne vie 

în ajutor, când se va infăţişa cu cheltuielile, ca. 

să vedem dacă nu putem reduce ceva, cum să 

nu apăsăm aşa de mult pe contribuabili. Ştiţi prea 

bine că e în natura omului să strige, când îi ceră 

ceva, că ar vrea, să se facă toate tără să dea nimic. 

Ştiţi însă asemenea că Guvernul nu poate face 

nimic, fără să iea de la toţi, de la contribuabili. 

Să ne sfătuim dar înpreună ca să facem toate 

„cu economie, pentru că cunoaşteţi proverbul care 

zice că meşteşugul e nu să faci la „cuisine“ bine 

cu multă cheltuială, ci bine cu puţină. Repet 

dar, domnilor: nu atacăm Ministeriul, ci 71 con- 

siliăm ca, la cheltuieli, să vie să ne sfătiim în- 

preună şi, dacă ne va vedea luptându-ne pentru 

ca, să le micşorăm, îl rugăm să nu iea aceasta, 

ca o oposiţie sistemati-ă. Aceasta este singura 

mea părere şi de aceea votez pentru amenda- 

ment.
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Se pune la vot amendamentul lui Filişanu şi se respinge cu 29 bile negre contra 2% albe. După aceasta se votează Adresa întreagă către Tron cu modificările introduse în cur- sul desbaterilor şi se priimeşte cu 40 bile albe contra 20 negre. (Vezi Adresa publicată aşa cum s'a votat în Supli- ment la Monitorul oficial No. 34 de la 3 Aprilie 1861. 
Votarea Adresei în cestiune aduse la 31 Ianuarie acela-'şi an disolvarea Adunării legislative. La nouile alegeri făcute în primele zile ale lunci Apri ie, B. Katargiu se alese în co- 'legiul proprietarilor mari din Ialomiţa şi la cel din Mehe- dinţi. Camera cea nouă se întruni la 10 Aprilie 1861. Barbu Katargiu fu ales şi de astă-dată vice-preşedinte al Adunării înpreună cu principele G. Stirbei. 

Şedinţa de la 14 Aprilie 1861. 
(Supliment la Monit, ofic. No. 95 din Anul 1861.) 

Alegerile de la începutul lui Aprilie aduseră o Cameră încă şi mai ostilă de cât cea precedentă Cabinetului de la 13 Iuliii 1860, adică Cabinetului Manolaki Costali. Această Cameră hotări darea in judecată a Ministeriului. Cu această ocaziune B Katargiu pronunţă următorul discurs. 

Barbu Katargiu. Domnilor! Am păstrat tăcerea 
pină acum, căci e o tristă cestiune în adevăr 
ca, de la începutul vieţei noastre politice, să ne 
vedem. în poziţiune de a acuza un Ministerii. A- 
cum când ieai cuventul, departe ce a voi să apăs 
pe d-nii Miniştri, voii să le viti în ajutor. Ce cer 
d-lor ? Cer să ne constituim în Cameră, judecă- 
torească, cer să desvoltăm şirul ilegalităţilor 
făcute, cer să auză publicul sentinţa noastră. La
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această cerere, consiliul mei, părerea ce le dai, 

este să nu provoace asemenea desbateri ce ar 

face şi mai dificilă poziţia d-lor, când fie-care ar 

veni să relateze cu deamăruntul şirul ilegalităţilor 

ce ar crede că sai comis de acest Ministeriii. De 

aceea, zic că e mai bine pentru d-lo: ca îndrep- 

tările ce vor avea să expuie, să le desvolte către 

fireştii judecători, înaintea cărora se vor înfăţişa. 

Ceea ce voiii să dovedesc este că, dacă Adunarea 

îşi înplineşte această tristă datorie, nu o face 

de cât pe un temeiii legal al Convenţiei, apăsată 

fiind şi ea de opiniunea publică de la o margine a 

țării pină la cea-l-altă, de la mic pină la mare. 

Presenţa, noastră în această Cameră este de ajuns 

spre a dovedi aceasta. 

Ministeriul a acuzat Camera că ea a călcat pre- 

rogativele puterii executive şi a disolvat'o. A di- 

solva Adunarea e un drept al Ministeriului. Dar 

acea acuzare era oare în drept să "io facă? 

Nu ştii. Pe noi nea dat în judecata alegă- 

torilor, cari sunt fireştii noştri judecători şi cari 'şi 

aii dat sentinţa disculpându-ne pe noi şi condem- 

nându-v& pe d-voastră. Noi vă dăm în judecata, 

Curţii de Casaţiune, care este firescul d-voastră 

judecător. Vedeţi dar că nu facem alt de cât să 

urmăm fatalul drum ce înşi-vă ne aţi deschis. 

Ceea ce am făcut noi, nu putem desface; fiind
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că ce am făcut e după, povaţa, după impunerea 
înprejurărilor. D-voastră, credeţi-mă, vă apăsaţi 
Şi mai mult de veţi cere explicări în Cameră ; 
faptele stau de faţă, şi nu le puteţi tăgădui. Ca 
să aduc numai un mie exemplu de asemenea 
fapte, tăgădui-veţi că, în intervalul de la 27 Ia- 
nuarie şi pină în ajunul alegerilor, s'au făcut 
132 de schimbări judecătoreşti şi administrative ? 
Imi veţi zice poate că sunteți în cădere. Dar că- 
derea n'are şi ea marginile ei? Care a fost pe- 
riculul ca, să resturnaţi ast-fel lucrurile, ca, să a- 
runcați pe drumuri atâţi funcţionari ? 

Vedeţi dar unde am ajunge cu discusiunea, ce 
cereţi, când eit acum v& dăsvelii numai un colţ 
al faptelor d-voastră. De aceea vă rugăm, mai 
mult în interesul d-voastră, să plecaţi capul nu 
sub osânda noastră, ci a naţiunii. 

In urma, acestei atitudini ostile a Camerii, Cabinetul de la 43 Iulie fuse nevoit a demisiona, şi la 30 Aprilie 1861 Mi- 
nisteriul se compuse ast-fel: B. Katargiu, înterne şi Preşe- dinte al Consiliului; C. Brăiloiu, justiţie ; Principele Di- 
mitrie Ghica, finanţe ; 1. Cantacozino, Culte şi instrucție; 
Apostol Arsaki, externe; C. Filipescu, control; Colonel 
Semeşescu, ad-interim la resboiu,. 

Iată programa noului Cabinet: 

1. Numirea Comisiunii Centrale precum sa priimit de 
M. S. după lista dată de noi. 

2. Numirea membrilor Curţii de Casaţie pentru Țara Ro 
mânească 

i
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3. Schimbarea funcţionarilor după trebuința simțită de 

Ministeriă. 

4. Să nu se inpiedice Adunarea de a lucra legea rurală, 

dacă pînă la îs Iunie, terminul fixat de In. Sa pentru în- 

trunirea Adunărilor, nu se vor putea întruni Camerile ; şi 

să nu se închiză Adunarea pînă ce nu va vota aceaslă le- 

yiuire 

5. Anchela fesulă de Adunare asupra abuzurilor în a- 

legeri, şi darea în judecata a funcţionarilor vinovaţi. 

6. Numirea unui Ministru definitiv al re&sboiului, spre 

a slatlornici omogeneilatea şi solidaritatea în Minisleriu şi a 

nu se slăvili reorganizarea armatei. . 

1. Trimiterea proiectului de lege electorală, elaborat de 

Comisia Centrală în chibzuirea Adunării, precum s'a ur- 

mat şi la Moldova. 

8. Să ne pernuilă In. Sa a delibera asupra cesliunii scăze- 

mentului arendaşilor mănăstireşti, spre a găsi cel mai în- 

lesnicios mijloc de a garanta fiscul de păgubile cel ame- 

ninţă din cauza complicaţiilor, prin cari a lrecut această 

cestiune îisvoritlă din lipsa de chezăşii destuinice la începu- 

tul Adunărilor şi în urma formalelor fagăduieli ce li s'au 

dat în această privinţă. 

La 10 Maiu 1861, deosebirea de vederi dintre Domn şi 

Cabinet aduse faimoasa demisiune a Cabinetului Katargiu, 

care nefigurând în Monitorul oficial, o reproducem după 

Românul de la 14 Maia 1861, p. 434 sq. 

Prea lnălțate Doamne! 

Chiemaţi de buna-voinţă a Mării Voastre a lua cârma 

Guvernului într'o stare de desorganizare completă, am cre- 

zut că, or-cât de grea ar fi posiţia noastră, totu-'şi vom pu- 

tea-o domina, de vom găsi încredere şi sprijin din partea 

Inălţimii Voastre, egale cu greutatea unei asemenea si- 

luaţi. 

Intemeiaţi pe această speranţă, nu ne-am spăimântat naci
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de starea de faliment, în care se afla tezaurul Statului, de mai multe luni, şi care a pus pe Ministrul Finanţelor în trista necesitate dea refuza plata mandatelor Vistieriei eli- berate pentru, serviciile diferitelor Ministerii, nici de dis- creditul ce apasă societalea noastră de mai mult timp în- coace. 
Toate ramurile administraţiei le am găsil în suferinţă şi neînjelegeve desăverşită între puterea executivă şi pute- rea legislativă. 

Intr'o asemenea stare de lucruri, preocuparea noastră de că- petenie urma să fie îngrijirea de a restabili între ele buna armonie şi înţelegere, şi a faca să reinvieze creditul, fără cari nici Guvernul nici socielatea nu pot exista. 
Din nenorocire, încrederea Inălţimii Voastre, la care ne aşteptam, când am priimil această sarcină, şi pe cire ne întemeiam, am avut întristarea de a vedea, de la cele d'ân-. lâiu încercări ale noastre, că ne lipseşte cu totul, 
In dorința noastră de a restabili buna armonie între Corpurile Statului, am rugat pe Inălţimea Voastră să nu- miţi membrii la. Comisia Centrală persoane cari să fie un sprijin pentru Guvern, în condiţiile rinduite Constituţio- nale, îar nu un element de anlagonism. — Maria Voastră 

ați refuzat. 

Am cerut de la Maria Voastră schimbarea Prefectului Poliţiei Capitaiei *) şi înlocuirea lui prin altul, în care să Putem avea încredere pentru paza liniştei ce este cu de- plin în respunderea şi îndatorirea noastră.—Măria Voastră 
ați refuzat. 

Am reclamat exerciţiul unui drep! inerent funcţiunilor 
noastre, care nu s'a refuzat predecesorilor noştri, nici chiar celor ad-interim, de a schimba pe funcţionarii adminis- trativi şi judecătoreşti, cari nu numai ai compromis au- toritatea Guvernului, dar cari nici se află în condiţii de a se asigura responsubilitatea şi a garanta interesele 
private şi publice ce sunt chiemaţți a ocroti, arâtâna Inăl- 

1) Prefect al Poliţiei era Mihalache Marghiloman, Naţionalul, 1861. Mai 11,
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imii Voastre şi situația neregulală a unor sub prefecţi, 

de exemplu, cari se aflaii popriji de chiar prefecţii, supe- 

riorii lor, de a adunacontribuţiile, pentrucă n'au avut a da 

legiuitele garanţii.—Măria Voaslră aţi refuzat. 

Ramura judecătorească se afla într'o stare anormală, din 

pricină că Inalta Curle funcţionează în contra rinduie- 

lilor legii asupra Curţii de Casaţie, care declară că hotă- 

rîrile pendente la Inalla Curte se vor trimite la Curlea de 

Casaţie la promulgarea acestei legi. Am cerut dară să se 

precurme această stare prin numirea membrilor Curţii de 

Casaţie.—Maria Voastră aţi refuzat. 

Am cerut ca Adunarea să nu se înpiedice de a pune în 

discusiune legea rurală, dacă pină la ?|,s Iunie, lerminul pus 

"de Inălțimea Voastră pentru efectuarea Unirii, nu se vor 

pulea uni ambele Adunări;şi să nu să închiză Camera noa- 

stră pînă ce nu vavola acea legiuire, fiind-că intenţia am- 

belor Adunări, volul lor n'a fost de a amâna în indefinit 

şi de a lăsa neresolvată o cestiune ce ţine suspendat creditul 

public şi în suferinţă toate interesele jerii ameninţate, ci 

ca să înlesnească şi să grăbească resolvarea ei.—Măria 

Voastră aţi refuzat. 

Una dinprincipalelecauze, cari au întărital țara şi Aduna- 

rea, şi le-a inspirat neîncredere în contra Guvernului, a fosta- 

buzulde putere şi nepăzirea legilor, cu care s'aii semnalat în 

genere dregăloriile administrative şi judecătoreşti în for- 

marea listelor şi în procesele electorale. Ca să dăm o satis- 

facere ţerii ce sa simţit lovită de asemenea procedare, ca 

să înspirăm încrederea în Guvernşi să liniştim conştiinţa 

publică şi a Adunări , casă ridicăm funcţiile Slatului din 

cădere, am cerut de la Măria Voastră să încuviinjaţi a se 

face ancheta reclamată de Adunare şi a se da în urmă în 

judecată funcţionarii vinovaţi.—Măria Voastră aţi refuzat. 

Ca să ajungem la o stare regulată şi temeinică în reor- 

ganizarea armiei noastre şi ca să stabilim omogeneitatea şi 

solidaritalea în acţiunea Guvernului, am rugat pe Măria 

Voastră să bine-voiţi a numi un Ministru definitiv al 

Resboiului.—Alăria Voastră aţi refuzat.
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Pe când Inălţimea Voastră ne ați anunţat ideea unei re- 
forme electorale, ca să ne ținem în rînduială constituțională, 
am rugat pe Inălţimea Voastră să trimiteţi în deliberavrea 
Adunării, precum s'a urmat şi în Moldova, proiectul de lege 
electorală elaborat de Comisia Centrală.—Măria Voastră ați 
refuzat 

. | 
In chestia arendaşilor mănăstireşti credem căam fi ajuns 

la înţelegere. 
Refuzul însă la cererile noastre nu ne mai poate lăsa 

nici o îndoială, Prea Inălţate Doamne, că nu ne bucurăm 
nici cum de încrederea Măriei Voastre. 
Nepulend dar priimi respunderea unei posiţii ca 'aceea 

ce avurăm trista îndatorire de a expune Inălțimii Voastre, 
când ni se dispulă autoritatea cuvenită funcțiunilor ce ocu- 
păm şi ni se refuză mijloacele de a o întâmpina, venim 
să Ve rugăm cu respect ca să bine-voiji a încredința fr6- 
nele Guvernului în mâna altor bărbaţi, cari se vor bucura 
de încrederea Măriei Voastre. 

Suntem cu PI maă profund zespect 

ai Măriei Voastre 
Prea piecaţi şi supuşi servitori, 

8. Katargiu 

D. Ghica 

Ap. Arsaki 

6. W. Brăiloiu - 
1. Cantacozino 

C. 1. Filipescu 

Bucureşti 1861 Main 

In urma demisiunii Cabinetului Katargiu, Ministeriul se 
compuse ast-fel, la 19 Maiui 1861: Stefan Golescu, interne şi 
Preşedinte al Consiliului; G. Aghiropolu, justiție; V. Mă- 

18
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linescu, Culte şi instrucţie; Dimitrie Bolintineanu, ex- 

tlerne şi ad-interim la Control; C. Bălcescu, finanțe; Co- 

lonel Semeşescu, ad-interim la resboiii. 

Şedinţa de la 14 Maiii 1861, 

(Supliment la Monitorul oficial No. 111). 

A. Prejbeanu citeşte unraport al Secţiunii administrative 

pentru cererea de pensiune a mai multor persoane. Minis- 

trul de Finanţe, C. Bălcescu, cere amânarea discusiunii a- 

supra raportului pină la şedinţa viitoare, ca să informeze 

pe Cameră de sumele de cari dispune Ministeriul. D-nu I. 
Brătianu este de părere ca Adunarea să constate drepturile 
petiţionarilor la pensie, r&mănând ca Adunarea să voteze 
treptat sumele trebuincioase pentru satisfacerea acestor 
drepturi sai să steargă pe aceia cari ieati pensie fără a a- 
vea drepturi destul de intemeiate pentru aceasta. 

Barbu Katargiu. Pentru ceea ce se atinge de 
Susceptibilitatea d-lui Brătianu, pe care o înpăr- 

tăşesc şi ei, r&spunz cu întristare că, suscepti- 
bilitatea noastră a, trebuit să fie mult mai adânc 
mişcată prin neplata mandatelor pentru ser- 
vicii recunoscute, şi ar fi foarte mâhnitor ca 
Statul, pe lângă neplata unor asemenea, datorii, 

să calce şi contractul, prin care s'a obligat câtre 

funcţionarii săi a le da pensiune. D. Ministru, 
înpins negreşit de această susceptibilitate, de a 

nu fi adică Statul redus la poziţiunea de a nu
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putea plăti nici această datorie Sfintă, ne arată 
că trebue un credit la paragraful pensiilor. 

Cât pentru hotărirea ce zice d-nu Brătianu că 
trebue se luăm asupra acestei cestiuni şi spaima, 
ce simţim toţi pentru mulţimea coverşitoare a 
cererilor de pensii, aceasta, face obiectul unei legi 
noui, care însă nu poate avea efectul retroactiv, 
căci nică întrun Stat nu se pot face asemenea, legi, 
nu se pot ataca drepturile unor oameni ce at 
jertfit. tot timpul Şi . odihna lor spre a le do- 
bândi. Abuzul e că se vă funcţionari cerend 
pensii din posturi, la cari ai ajuns dintr'un singur 
salt, pe când alţii se scotea din acele posturi, 
în cari ajunseseră, după servicii de ani înde- 
lungaţi. Trebue dar să cercetăm dacă scoaterea, 
acestor oameni s'a făcut pe vre-un temeiii de lege, 
şi dacă cei inălțaţi în locu-le ai avut dreptul de 
merite şi capacitate ca să, ajungă acolo, sai mai 
bine dreptul de ierarchie, fără, care piramida so- 
cială Sar răsturna cu vârful în jos. 

D-nu 1. Brătianu zice că Guvernele dinainte de 24 Ianuarie au abuzat mai mult de câţ cele de la 24 Ianuarie încoa. Mulţi dintre feciorii de boieri n'aveai nici mustață pe buze şi cu toate acestea ocupati posturi mari. D-sa cere să se facă 0 nouă lege de pensii, pentru că nu s'a văzut, în nici un Stat cu un venit de 30—40 milioane, dându-se pensiuni de 4—5 milioane. 

D. 6. Vernescu zice că funcţionarii nu se puteai întemeia de
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cât pe un fond anumit. O dată acest fond terminat, Camera 

nu poate vota alt fond, ci trebue să aştepte pină se va face 

loc prin stingere. 

Barbu Katargiu. Sunt silit să vorbesc asupra 

acestei cestiuni, să recapitulez ceea ce sa zis 

de d-nu Brătianu şi de d-nu Vernescu şi ce se con- 

chide aci. 

Să începem de la d-nu Vernescu, carea 

vorbit mai în urmă şi a conchis trecend de la re- 

troactivitate la o pretălmăcire. Sunt doui ani, d-lor, 

de când ne luptăm în Cameră a păzi Convenţia, 

care zice să nu desfiinţăm legile cele vechi, 

fără a le înlocui prin altele noui. 

Am văzut Miniştri cari ai venit şi ne ait zis: 

„de şi nu e o lege nouă, noi înţelegem însă ast- 

fel legea existentă“. Prin urmare cele zise de d-nu 

Vernescu şi ceea ce voeşte acest amendament 

este tocmai aceasta: să se pretălmăcească o lege, 

după care se urma şi după care toţi funcţio- 

narii se angajaseră a-şi sacrifica averea, naturală, 

vieaţa, studiul, şi acum să le zicem: „pravila 

a fost înţeleasă răi, aplicată rău; noi o vom 

face să se aplice alt-fel cu o propunere“. Dacă, 

se va admite o asemenea sistemă în Cameră, 

se va răsturna or-ce lege cu un amendament. 

Dar vă întreb un lucru: de ce d. Brătianu şi 

d-nii cei-l-alți nu vă&zură greutatea pentru fisc,
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în anii trecuţi, când se votau pensii pentru oa- 
meni, cari, în guvernele trecute, ocupaseră pos- 
iuni foarte mici, şi de o dată săriseră în cele 
mai mari ? Acelea ai fost fără greutate priimite 
a se vota îndată. Cum pot veni acum dar să, 
zică şi să susţină că e în lege să se oprească, 
de a priimi banii ce li se cuvin cu dreptul la 
pensie şi să li se inscrie numai dreptul ? Nu 
e numai dreptul, ci dăm fie-căruia efectivul ce 
a lăsat în dou&-zeci de ani în fisc. De ce acest 
fond s'a dat acum altora, şi nu acelora de cari 
s'a. depus? O lege nouă să se facă, dar nu prin 
pretălmăcire sai retroactivitate. 

Dacă s'a vorbit de retroactivilate, nu s'a înţeles 
ast-fel. Aii fost, precum a zis Principele Dimitrie 
Ghica, oameni năpăstuiţi, cari nu aveai cu ce 
trăi. Aceasta a fost cauza, pentru care li s'a întins 
mâna ; acesta, este motivul care a condus pe acele 
Camere anti-naţionale, anti-patrioiice, Şi noi Ca- 
merile cu dragoste pentru contribuabili, noi plini 
de patriotism, pe de o parte am îndoit lefurile, 
iar, pe de alta, am înălţat pe aceia cari aveai 
două —trei sute de lei la posturile cele mai înalte 
fără, scară ; şi pe urmă, pentru că am servit pa- 
triei, luăm patru —cincă mii qe lei, când 20 de 
ani n'am avut de cât două —trei sute ; Şi acum 
trebue să r&sturnăm legea, printr'un amendament,
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pentru că acei impiegaţi 'şi au început poate 

cariera de la zapciui! Da, domnilor; oamenii tre- 

cutului, oamenii nepatrioță, începeaii de la zapcii, 

şi oamenii de azi, oamenii patrioţi, vor să înceapă 

toți de sus. 

Vreţi o lege? Să se stabilească ierarchia. 

Aceasta e cea, d'ântâii îmbunătăţire ; pe urmă să 

se cerceteze dacă funcţionarii cari s'au destituit 

sunt mai incapabilă de cât aceia cari "i au înlocuit. 

Dacă nu, să se aducă la loc; căcă aceia ai cel puţin 

experienţa, şi experienţa, or câte ar zice 'cine-va, 

este lucru mare, domnilor. Fie-care trebue să măr- 

turisească că, nu se învaţă dela şcoală cum să se ţie 

cârma țării, ci încetul cu încetul trebue să străbată 

cine-va, toate greutăţile, toate amănuntele, de cari 

se isbeşte când vine în Ministerii şi nu ştie nici 

în ce dosare se află hârtiile, nici titlurile dosa- 

relor. De aceea ne aflăm în starea de azi. Putem 

tăgădui că e rea starea, finanţelor noastre? Este 

ruşine, este o ocară pentru noi să fie falită Ţara, 

Românească, care cu un budget de 30 — 40 milioane 

ţinea, acelea-'şi posturi, mai-mai aceea-'şi armată ; 

Şi astă-zi, când are 80 milioane, să fie falită, de 

şi sa zis că este numai o staţie. O asemenea 

stare nu s'a întemplat atuncă, pentru că oamenii 

nepatrioți se mulţumeaii cu două mii de lei când 

erai Miniştri şi cu 1,500 ca directori. Acum sai
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făcut inbunătăţiri numai în favoarea, persoanelor. 
De aceea s'aii îngreuiat pensiile. Trebue să fim 
drepţi, ca, să dăm cel puţin Statului un relief 
de cuviință. Falit din greşala unor oameni, să 
nu tăgăduiască, cel puţin angajamentele acelora, 
cari s'au legat cu ţara, şi să tremurăm ca nu 
mâine, când vor fi a trece în sânul eternității, să 
se căiască că s'aii increzut în făgăduielile ţării şi 
nu sai apucat de vo meserie, care ar fi putut 
asigura vieaţa copiilor lor. 

Asemenea pravile nu se prefac prin asemenea 
amendamente, ci prin legiuiri nou, cari să fie cu 
maturitate desbătute. 

Şedinţa de la 23 Maii 186], 
(Suplim. la Monit. ofic. No. 121) 

D-nu Preşedinte acordă cuvântul d-luf B. Katargiu, spre a 'şi desvolţa o interpelaţie. 

Barbu Katargiu. M& voit ținea în cercul cuvin- 
Cios, căci a se face o interpelaţie, prin care se 
pune oare cum îndoiala că Ministeriul sai vr'un 
Român ar fi suferit să se calce drepturile ţării, 
aceasta, nu poate r&mânea fără o explicaţie. Alt- 
fel, după o asemenea bănuială, fie-care ar fi 
în drept să se întrebe cine a provocat'o, cine 
ne a autorizat să credem că Românii ar suferi
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o asemenea călcare de lege ? Nu voiii spune nimic 

mai mult de cât ceea ce trebue ca să precisez 

motivele acestei interpelaţii. 

Grija noastră a fost întemeiată pe faptul re- 

gretabil de a vedea adesea în joc şi dominând 

numai patimile, de a vedea luându-se de la 

Comisia Centrală iniţiativa, de multe ori provo- 

cându-se lucrări, cari, în urmă, se respingeai chiar 

de aceia cari le provocaseră, numai ca să puie 

înti'o poziţie falsă pe colegii lor de idei con- 

trarii. Când am văzut că, de câte oră în Cameră 

s'au făcut interpelaţii, de câte ori s'a făcut vorbă 

aci de dreptul nostru de autonomie, de atâtea, 

ori cu rea intenţie s'a calomniat o partidă de 

rea voinţă, de trădătoare, şi am auzit vorbindu-se 

şi mai mult, de ameninţări, de adunături de acei 

oameni, pe cari legile fundamentale îi resping 

de a se amesteca în trebile ţării, cari în toate 

ţările civilizate sunt ţinuţi în respect şi nu sunt 

îngăduiţi de a, veni să apese voința mandatarilor 

țării. | 

Domnilor, am văzut şi vedem încă pînă azi 

administraţiile că, în loc de a da sprijin şi respect 

legilor, aduc frământături prin felurimi de pro- 

vocări şi calomnii, cari nu pot avea alte efecte 

decât de a arunca asupra naţiei, în faţa Europei, pata
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de perturbatrice. EI ai adus lucrurile pînă unde ? 
Până la sânge. 

Apoi tot aceşti oameni, când este vorba de a 
îndeplini legea, se dai în lături, aleargă la pre- - textul inviolabilităţii domiciliului şi a persoanei, 
în cât, sub această pâvEză, nu numai interesele particularilor sufer, dar nici contribuţiunile Sta. 
tului nu se pot stringe. De aci a izvorit nein- 
crederea, ingrijirea, spaima din partea oamenilor 
de pace; de aci a izvorit că datoriile Statului nu se plătesc şi Casa, tezaurului a ajuns  falită, 

Să trecem la partea judecătorească. Dar mai ântâiii cer iertare acelor funcţionari cari ar fi es- 
cepțiuni onorabile, în aceste înprejurări când ge- 
neralitatea e coruptă. Sunt judecători, d-lor, cari 
îndrăznesc să zică, când e vorba de un proces 
între un bogat Şi între un sărac, ca bogatul, 
numai pentru singurul cuvent că e bogat, nu poate 
avea, dreptate. Vedeţi dar că aci vin regulile 
proudhonismului, care ştiţi ce efecte pot avea, 
pentru societate. 

In ceea ce priveşte pe oşteni, pe cari "i amiu- 
bit din copilăria mea, ca pe fraţi și am res- 
pectat ca pe martiri ay societăţii, căci. îşi dau 
nu numai odihna şi libertatea lor, dar şi viaţa, 
ca săi asigure ordinea și existența —, nu sunt 
competent a intra în această, cestiune, căci de
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aş vorbi numai după ceea ce văz pe din afară, 

ce aşavea să zic de cât: fir, epolete, poleituri, 

chipiuri de tot felul ? Iată tot ce vedem. Las 

celor competenţi cestiunile de organizare şi m& 

mărginesc a zice că plâng pe braviinoştri militari 

de a fi înti”o epocă, în care fuseră siliţi, între 

"alte jertfe, a trăi în privaţiile cele mai mari, din 

cauza stării deplorabile a tezaurului public. 

Nu voii vorbi despre trista înprejurare că o 

cazarmă a ars aprinsă de patru părţi, nici de 

infamele calomnii răspândite în această, privinţă. 

Am speranţa, că Guvernul va stărui să descopere 

pe culpabilă şi să'i supuie la cea din urmă pedeapsă. 

Ştiţi asemenea, d-lor—, şi să mă iertaţi dacă trec 

-de la ocestiune la alta—, ştiţi starea în care se 

află instrucţia publică. La aceasta poate să fie 

unii cari ne ar obiecta: „dar ce aveţi să ziceţi de 

instrucţiunea publică ? Nu e destul că aţi votat 

câte-va milioane în lefuri la profesori? Ce vă 

mai pasă, dacă ei își fac lecţiunile sai dacă sunt 

mulţi cari n'a dat nici o lecţiune ? Ce vă pasă 

dacă sunt profesori cari ai lefuri fără a avea 

catedre ? Ce vă pasă dacă şcolarii îşi înpli- 

nese datoriile sait dacă se revoltă în contra, lor ? 

Acesta e un lucru firesc; e libertate, libertate, 

d-lor. Dar noi oare putem sta privitori muţi 

în faţa, acestor abateri ?
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Aţi văzut în fine, d-lor, ca încununarea, tutu- tulor acestor anomalii, câte ilegalităţi şi cate infamii îngrozitoare S'aii petrecut în timpul ale- gerilor. În ce scop? în scop de a năbuşi cu fi- nețe dreptul cetăţenilor ce dati garanţie de or- dine şi legalitate. Ei bine! "mie teamă că ceea, ce s'a făcut întrun moa illegal, arbitrariii, să nu vie a se face acum cu aparenţe de legalitate, dar în- îr'un mod şi maj illegal. 
De aceea, mişcat de toate aceste îngrijiri, am venit a interpela pe Guvern să ne Spuie ce se face cu legea, electorală ? Nu cum-va prin 0 lege ai să se legitimeze toate aceste ilegalităţi ? Nu cum-va printr”o lege venită nu Ştiii de unde, nu ştii prin ce canal, se vor viola drepturile ţă- rii, vom fi aruncați, sub masca de libertate, în despotismul ochlocraţiei, care e mai rău de cât toate despotismurile—, pentru că ştiţi, d-lor, ceea "ce s'a zis în vechime, ceea ce se repetă şi azi de oamenii cei mai însemnați ai naţiilor civili- Zate : „mai bine zece anj de tiranie de cât o noapte de anarchie“.... ŞI, în adevtr, ochlocraţia ar fi o adevărată anarchie tiranică, pentru că nu intră în ordinea, lucrurilor stabilite ; pentru că ea este puterea brutală, care nu e în stare să judece prin sine-'şi, ci condusă, după influența unora Şi al- tora, cari sunt adevăraţi tirani.
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După o discusiune animată, la care ieau parte d-nu |, 

Brătianu, Principele Dimitrie Ghica, Principele G. Stirbei 

şi d. G. Vernescu, Preşedintele acordă cuventul lui B. Ka- 

targiu. ” 

Barbu Katargiu. Vii să r&spunz şi d-lui Bră- 

tianu şi d-lui Vernescu. Cele ce am zis n'aii fost 

de cât o expunere de motive. Am constatat, n'am 

acuzat pe nimeni. Dovadă că nu puteam să a 

cuz pe stânga este că, între membrii Ministeriu- 

lui dat în judecată, erai şi din dreapta, şi din cei 

mai însemnați. D-nu Brătianu a reînviat însă 

rănile şi a zis că relele nu sunt de azi, ci din 

trecut. Din partea cui dar vine acuzaţia ? Din 

a mea, sau a dlor? A venit apoi şi a zis că 

Adunarea este pricina răului, că dacă armata este 

în stare proastă —, eă nu am zis că e în stare rea 

sai bună —, Camera e de vină ; dacă se sfişie par- 

tidele, dacă se află bancrută în Vistierie, toate a- 

cestea, ai fost şi dela 1841, şi că vrem să facem - 

sau cel puţin avem aerul de a voi să facem cea 

ce s'a făcut la 41. Vă aduc însă aminte, d-lor, 

că, dacă atunci era lipsă, nu era falită; că, dacă 

a fost lipsă, venitul Statului era de 14—20 mi- 

lioane, iar nu de 75; că oastea, dacă nu era în 

stare mai bună, avea un budget de patru-cinci pină 

la cel mult 7 milioane, iar nu caazi del” mi- 

lioane. Vedeţi dar că nică buna-voinţă, nici spi-
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ritul de liberalitate nu nea lipsit. Am dat tot 
ce ni s'a ceruţ ŞI, cum a zis D. Ghica, am dat 
mai mult chiar de cât ni sa cerut. Prin urmare 
resping asemenea acuzaţiuni. Am constatat fapte 
Şi nimic mai mult. Mi s'a zis că 'cu acestea ne 
punem în mare pericul, că ar&tăm naţia în faţa, 
Europei ca perturbătoare, Dar, d-lor, ceea ce nea, 
făcut să ne îngrijim, este ceea ce se zice pe afară: 
interpretaţiile cari se repet de câte ori ne iese o 
vorbă, interpretaţii ce privesc la acele persoane, 
cari sunt aşa de sus, în cât nu putem nici cu- 

_geta a ne atinge de dinsele. La cea d'ântaiti 
vorbă ce am pronunţat'o, ni s'a zis că voim să, 
trecem peste cele dobândite, ca să ajungem la, cele 
dorite de Divanul ad-hoc. 

Ei! d-lor, nu suntem aşa de simpli precum 
Voiţi a crede, ca, să desfiinţăm noi Convenţia, 
care este catechismul nostru, evanghelia, noastră 
socială, de când ne a fost dată. Noi nu am fost intimidaţi, ci indignaţi de amenințările ce ni se 
fâceaii din afară. Noi ştim să ne mânţinem în 
legalitate, şi am zis că, de câte ori va fi vorba să 
cerem ceva, pentru viitorul țării —, mai curend sati 
mai târzii —, vom face ceea ce a făcut Capul Sta- 
tului şi cu el însu-'și în capul naţiei, pe care voim 
să'l acoperim, iar nu să”] punem înainte, ca să 
ne ascundem după, dinsul, ceea ce Singur chiar
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El de la început a declarat, şi acela este poate 

actul săi cel mai de vecinică laudă. 

Acest act însă '] vom face când va trebui, fără pri- 

mejdie pentru ţară, fără a atrage blamul şi nemul- 

țumiră nică din partea ţării nici din partea puterilor 

garante. Nu ne vom încerca dar să ne armăm cu 

acest fapt acum, ca să ne învălmășşească lumea, 

precum fac unii-cari n'aii de cât această ţintă, r&s- 

pândind calomnia pe afară, ca să aducă desbi- 

nare şi să facă pe Domnitor a crede că noi îi 

suntem inimici personali. Dar a crezut'o! Fă! ştiţi, 

d-lor, că cu cât e cine-va, mai sus, cu atât se 

înşeală mai mult, pentru-că aceia caril încon- 

joară caută numai interesul lor şi'l consiliază nu- 

mai în vederea acelui interes. 

Când am luat cuvântul, o mai repet | pentru 

a treia oară, n'am acuzat; am constatat. E sai 

nu falită, in ţară ? E strimtorare în V'istierie ? Este 

o temere generală ? Sunt tâlhari cari îngrozesc ju- 

deţele ? A fost sai nu oştirea în lipsă? Dacă 

n'a fost, de ce s'aii cerut bani de şeful oștirii, 

ale cărui bonuri stai mucezind în Vistierie ? Dacă, 

a fost în lipsă şi nui s'aii dat, n'a suferit atunci 

oştirea privaţii ? 

Prin urmare, când venim de constatăm, nu ne 

presupuneţi idei ce n'ams avut,. cu cari suntem 

prea înţelepţi, ca să ne armăm fără a, fi siguri că.
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toţi Românii de la un cap al țării pînă la cel-alt, de 
la cel mai mare pină la cel mai mic, le doresc. 

Noi ponstatăm, pentru ca să nu se mai facă 
greşelile ce s'aii făcut, pentru ca să, poată Gu- 
vernul să arunce un balsam asupra rănilor, cari 
ai bântuit şi bântue țara. De am cerut ca legea 
electorală să nu se facă în streinătate, e pentru 
că am ştiut că s'a făcut o lege de Comisia Cen- 
trală şi nu ni s'a dat, fiind-că sa zis că e prea, 
restrinsă. De ce dar s'a trimis la Moldova, şi 
nu şi aci? Cine v'a zis că noi nu o vom lărgi ? 
Cine v'a zis că lucrările Comisiei Centrale sunt 
0 evanghelie pentru noi ? Nu, d-lor, evanghelia 
noastră este Convenţia, sunt drepturile ţării şi 
nimic mai mult. Cine a dat drept Guvernului ca 
să urmeze pe această cale afară din drepturile 
noastre, cu atât mai mult că s'a văzut în ziare 
streine un memorandum, în care se zice că nu este 
cu putinţă dea se face legea electorală de o Ca- 
meră, care represintă, trecutul, că nu vor putea, 
acei oameni să se sinucidă ? EX bine! sunt des- 
tule elemente, destule probe ca să ne puie în po- ziţie de a ne îngriji şi a striga, noi, sentinelele 
naţiei : Qui vive! 

Ne acuzaţi că constatăm, ne acuzați, deschi- 
zend mormintele trecutului, şi pe când noi vor 
bim de rănile, de cari sângeră ţara, d-v. ne puneţi
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înainte rănile acelui trecut. Nu scormoniți ce- 

nuşa morţilor, căci atunci. nu ştii cine va fi 

cel mai vinovat! V& vom proba că multe eraii 

mai bine atunci. Dacă nu alt-ceva, cel puţin era 

siguranţă publică, dormeai oamenii în mijlocul 

drumului cu mii de galbeni şi dacă se întempla, 

vre 0 călcare, era caz escepțţional, lucru neau- 

zit. Ază, d-lor, în Argeş, în Prahova, avem un 

Tunsu, şi dea Domnul să fie numai un tâlhar. 

Fi-va oare şi aceasta o consecuență a inviolabi- 

lităţii persoanelor, şi pentru aceasta nu se prinde 

acest om? Asemenea inviolabilitate nu exista în 

trecut, dar nu exista nici temerea şi teroarea în 

toate inimile. 

De ce d-nu Brătianu vine să mai sgândăre tre- 

cutul? De ce se zice că acuzăm pe stânga, când 

în actul de acuzaţie s'au aflat înplicaţi şi oamenidin. 

dreapta? Stânga sai dreapta, nu voit să ştii; 

n'am acuzat pe nimeni, am constatat că se pre- 

umblă înjuru-ne oameni zicând lucruri, cari nu 

merită de cât disprețul, şi de aceea nu m& mai 

explic. Intreb însă, adresându-m& acum mai mult: 

la, Ministeriti: ce zice de aceste manifestații? De 

aceste vorbe răspândite? şi 'l tac r&spunzător. 

Oare mâine, când va veni legea, rurală ne cheză.. 

şueşte Ministeriul că suntem siguri în Cameră, 

că vom fi liberi a ne înplini datoria de mandatari
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ai naţiei, ca să, ştim ce facem ? Nu ne e frică, 
d-lor, penru noi ; ci, cum v'am mai Zis'0, temerea 
noastră, frica noastră este pentru ţară, pentru 
instituţiile ej, Căcă, precum ai zis d-ta, d-le Bră- 
tiene, la cea d'ântâiu manifestare de asemenea 
natură, vom trece în ochii Europei de o nație 
de perturbatori, Şi atunci s'a dus ţara noastră, 
S'aii dus drepturile ei; elevor fi înmormentate pen- 
tru tot-d'a-una; iar noi nu vom avea de cât lacrimi 
săi dăm spre mângâiere şi vom atrage pe capul 
nostru hula” şi blestemele generaţiilor viitoare !... 

(Aplause în tribună). 

După Katargiu, ieaii cuvântul d-nii 1. Brătianu, Prinei- pele Dimitrie Ghica, q. G. Vernescu şi Principele Stirbei. In urma acestora Katargiu pronunţă discursul următor. 

Barbu Katargiu. D-nu Brătianu Şi d. Vernescu ne 
aii vorbit de interpretări rele, ce zic că am dat 
cuvintelor dumnealor. Asemenea, interpretări d-lor 
Sunt cari le au făcut, şi aceasta o dovedesc, Aţi 
băgat de seamă, d-lor, că nici n'apucă a se po- 
toli vibrația de aer a cuvintelor noastre, când 
d-lor, luând cuventul, vin şi fac în auzul tutu- 
lor interpretaţii în adevăr âe o îndrăsneală, ne- 
tălmăcită, 

Ne aii atribuit că noi am zis că toate ale tre- 
cutului aii fost bune ; ne zic că propunerea, ce 

19
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facem e 0 desfidere pentru puterile streine. Ve- 

deţi un noi mod de insinuaţie. După ce aii vrut 

alaltă-ieră să ne calomnieze în faţa ţării şi a Capu- 

lui Statului, pe care de doui ani acum neincetat se 

muncesc a o depărta de noi, voec să ne ca- 

lomnieze azi şi în faţa Europei. Suntem, d-lor, 

mai politici de cât d-voastră. Sunt cestiuni poli- 

tice şi naţionale, cari se respectă între ele de 

naţiile cele mari, de puterile cele mai indepen- 

dente. Care dar ar fi ușurința Românilor, când 

ei ar îndrăsni să despreţuiască aceste principii 

de drepturi şi cuviinţe internaţionale ? Puterile 

ne ai dat dovezi de buna lor voinţă; ele aii 

venit, aii întrebat pe nație, şi apoi ne ai dat 

Convenţia pe baza vechilor noastre drepturi. Ştim 

pînă unde se cuvine a respecta şi a apăra drep- 

turile. naţiei. Nu sfidăm pe Europa, ci vorbim 

numai despre ceea cee să se facă de Guvern. Prin- 

cipele Stirbei a amintit că a tost un memorandum 

cave a circulat prin streinătate, memorandum 

făcut sub un Ministeriii oare-care şi care are să 

se execute sub altul..... Intreb pe acel Minis- 

teriii este aceasta adevărat saii nu ? Ştie el ceva, 

de acel memorandum ? PFace-se-vor cele expuse 

întinsul ? Zisu-s'a întrinsul că nu e putinţă a 

merge înainte cu Camera aceasta de azi, în cât 

să puie pe puteri în necesitate de a, face de la si-
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ne-le ceea ce li sa insinuat că nu suntem în 
stare a, face noi, sub cuvânt că nu ar fi cu pu- 
tinţă a ne sinucide noi înşi-ne, acordând drepturi 
mai largi în cestiunea, electorală ? Acesta a fost 
obiectul interpelaţiei; sub această preocupare am 
depus la biurot propunerea, ce „desbatem, iar 
nu cu intenţia de a da o sfidare puterilor, ceea 
ce nică am putea nici am cugeta vreo dată să 
facem. 

Aţi zis că d-voastră sunteți cari aţi luat ini- 
țiativa celor patru punte din Divanul ad-hoc ŞI 
că dreapta le a combătut. La, aceasta nu vă voiu 
răspunde de cât numai prin fapte, ar&tându-vă 
că acele patru punte Şi toate principiile, pe 
cari se bazează Convenţia noastră, s'aii cerut de NOI, aristocrații, încă pe când d-voastră eraţi în 
streinătate, şi, spre a vă încredința, şi mai bine, 
vă putem da câte un exemplar din câte-va suţe 
ce aii mai rămas din cele 6,000 tipărite şi dis- 
tribuite atunci de noi. Nu Veniţi dar a vă în- 
brăca ca cioara cu penele păunului, nu vă a- 
"&tați tot ceea-ce nu sunteţi, căci ne cunoaştem. 
Ne aţi zis că noi vrem să desgropăm trecutul, că 
n0i zicem că el este mai bun de cât presentul. N u, 
domnilor; am zis că r&ti a fost trecutul şi, dacă 
nu ar fi fost răi, nu am fi protestat, când pos- 
turile, precum d-voastră, ați pretins, eraii toate o-
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cupate de aristocrație ? Vedeţi dar că nu ne am 

sfiit atunci de u zice chiar pentru ai noştri : „Mă- 

ria Ta, ţara e ingenuchiată!“ Dar în present oare 

faceţi şi d-voastră asemenea când cei de la pu- 

tere sunt de ai d-voastră? 

Da, domnilor ; de nu eraii toate bine, era însă 

ceva mai bine de cât azi. Atuncă era credit, de . 

şi budgetele eraii de 28 milioane, şi, când Gu- 

vernul era în lipsă, întindea mâna în piaţă și 

găsea milioane. Paceţi-o şi azi, de puteţi. Am zis 

că nu eraii tâlhari. La aceasta răspunză negoţul, 

vespunză toţi, dacă aii azi ca atunci încredere, 

dacă pleacă cu sume de bani pe afară fără frică. 

Aceasta v'am zis. Nu v'am vorbit de principiul 

libertăţii, căci libertatea noastră zăcea sub ţărina 

veacurilor trecute, din nenorociri, pe cari nu le 

am adus noi. Nu pervertiţi discusiunile spre a 

falsifica cugetele noastre. Nu zicem că trecutul 

era bun ; dar ceea ce era bun atunci, vedem că 

azi lipseşte, adică creditul şi siguranţa. Vedeţi 

dar că aceasta nu e de cât o constatare, iar nu o 

desfidere. 

Ni s'a zis: de ce n'am cerut legea electo- 

rală înpreună cu constituţia în cele 10 zile cât 

am fost la Ministerii ? Dar n'am făcut'o tocmai 

că suntem mai politici de cât ne credeţi; pentru 

că ştim că sunt cestiuni legate de interesele
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Statelor streine, cestiuni cari socoteam că pot 
să ne facă a trece că voim să aducem o atin- 
gere Convenţiei. Dacă însă noi n'am avut cura- 
giul acesta, aibă-l, de voeşte, Ministeriul actual; 
vie cu constituţia, pe care no cunvaştem, şi cu 
legea, electorală, şi noi le vom discuta. 

Şedinţa de la 27 Maiii 1861, 
(Supliment la Monitorul Oficial No. 199 şi 130). 

D-nu C. Grădişteanu citeşte raportul Secțiunii III-a, prin care sc acordă Ministeriului de interne suma de 11,588,157 lei (vechi) pentru construirea drumurilor următoare : Plocşti- Buztă, Buz&i- Pocşani, Bucureşti-Giurgiu, Ploeşti-Breaza, Bucureşti-Piteşti. 
După o desbatere, la care ieat parte d-nii |. Ghica şi ]. Brătianu, Preşedintele acordă cuvântul lui B. Katargiu. 

Barbu Katargiu. Mai 'nainte de a intra în am&- 
nunte, trebue să vorbim de principiile acestor 
lucrări. Dacă nu mear înpiedica un fapt desă- 
verşit, aş fi şi ei de opinia d-lui Prejbeanu ; dar 
vedeţi în ce posiţiune ne pune Guvernul, când 
iese din şirul metodic al lucrărilor. Noi, în adevăr, 
trebue să votăm pentru drumuri, cari sunt stu- 
diate, cari at deviz; însă, înpinşi de setea dea 
vedea pe o cale mai bună lucrările publice, am 
votat suma pentru nişte lucrări cari n'a nici un 

„ deviz, şi aceasta o facem din bună-voinţă numai,
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după o simplă, cerere, căci avem un Ministerii con- 

stituţional, patriot, şi credem că elnu poate lăsa 

bănuială de dispreţ pentru ceea ce decide Adu- 

narea. Ministeriul însă, în loc de a nu le pune 

în lucrare mai 'nainte de a face nişte lucrări 

pregătitoare, el, pe temeiul celor 500 de mii lei 

votate, a contractat lucrări de 2 milioane. E 

trebuinţă neapărată a se face aceste drumuri? 

Noi nu ştim; nu am desbătut. 

Tot-d'a-una oportunitatea unui lucru are şi 

oare-cari condiţii, oare-cari limite, în cât, dacă 

necesitează o cheltuială exorbitantă, atunci e 

preferabil a aştepta încă, de cât a autoriza o 

cheltuială imposibilă, care nu ne ar ducela nici 

un rezultat. | 

Drept exemplu vă daii drumul dintre Ploeşti 

şi Buzăii. D-ul I. Ghica zice că este foarte ne- 

cesar. Dar să mă ierte d-lui, căci nu este acesta, 

cel mai trebuincios; şi, dacă am desbate necesi- 

tatea acestui drum, am găsi-o mai neinsem- 

nată de cât s'a zis. Cu toate acestea suntem ne- 

voiția/l lăsa să continue, căci s'ait cheltuit milioane 

pentru el; terasamentul sa făcut şi nu mai 

rămâne de cât aşternutul cu pietriș şi podul. 

Dacă nu sar fi început, aş zice şi eii să se in- 

ceapă altul; astă-zi însă nu-l putem opri, căci 

'mi e teamă ca milioanele închise acolo să nu se
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piarză, să nu se sacrifice în paguba fiscului. D-nu 
Prejbeanu zice că paguba să o plătească Minis- 
teriul trecut. Dar să, vedem este oare lesne a, 
găsi 2,000,000 la, Miniştri? De aceea zic că, pe 
de o parte, să protestăm în contra lucrărilor r&iă 
făcute, iar pe de alta să votăn proiectul şi con- 
cluziile Secţiei în speranță că vom avea un Minis- 
teriii constituţional cu respect către Cameră şi 
care nu va incepe lucrările ce aii să se facă mai 
nainte de a le infăţişa şi supune la aprobarea 
Camerii. | 

Aceste consideraţii păstrate pot stăvili r&ul, 
afară, numai dacă vom avea, nenorocirea ca să, 
dăm iar peste un Ministeriii, care să zică: „Li! 
v'aţi călcat competența; inchiz Adunarea!“ 

Şedinţa de la 13 lunie 1861. 
(Supliment la Monitorul Oficial No. 136). 

Unul din secretari citeşte o adresă a d-lor Glogoveanu. Niculescu şi B. Slătineanu, prin care arată că, văzendu-se numiţi de Guvern în Comisiunea de cercetare a illegalită- ților Ministeriului de la 43 Iulie, nu pot priimi ca deputaţi această insărcinare fără autorizarea Adunării 

Barbu Katargiu. Domnilor ! Cunoaşte şi onor. 
Cameră şi toată Ţara Românească înprejurările, 
cari aii provocat cererea qe anchetă şi gravele
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urmări ce poate da formarea acestei anchete, 

când nu ar fi serioasă, sinceră. Camera a propus, 

cu consimţimentul Guvernului, formarea unei 

anchete prin representanţi din Cameră. Camera, 

ştiţi prea bine, cu o majoritate însemnată, s'a 

pronunţat şi acum în contra urmărilor Minis- 

teriului precedent, urmări cari aii avut de re- 

zultat de a implica, în acele fapte şi pe funcţio- 

narii subalterni. 

Se cerea această anchetă cu intenţiunea ca 

Guvernul să lovească pentru tot-d'a-una aseme- 

nea abuzuri, să le stirpească prin o justă pil- 

duire, ca în viitor subalternii să nu mai îndrăs- 

nească să iea asupră-le lucrări în contra legii. 

In această înprejurare, Guvernul nu putea face 

alt-ceva de cât sait să vie cu francheţă şi să ne 

zică ca cel precedent: „nu recunoaştem Camerii 

dreptul de a face anchetă; însă noi ne însărci- 

năm a da lovitură,“ sai să ne zică: „priimim 

ancheta, şi, spre mai bună dovadă că voim să 

mergem în Unire cu Camera, pentu interesele 

țării, venim a cere Camerii să numească şi din 

parte-"i membrii ce va voi în această anchetă, 

Acum însă Guvernul numeşte singur membri 

din Cameră, lucru neazit; îşi aroagă un drept, 

pe care i'l contest, căci abia are dreptul tacit de 

a numi funcţionari din senul Adunării, şi ace-
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sta chiar, după părerea mai multora, ar trebui 
să nu mai existe. Cu cât mai mult când e vorba 
de descoperirea faptelor unui Ministeriii, pentru 
care actualul Cabinet pot afirma că are mai 
mult simpatie, şi va, veni Vremea s'o dovedesc. 
Dar ce e de mirat este că desbaterile noastre sati 
făcut in şedinţă publică, votul s'a dat pe faţă, 
şi cu toate acestea vedem numiţi în Comisiile 
cercetătoare numai câte unul din deputaţii, cari 
aii lovit in Ministerii, Şi, pe de altă parte, un 
deputat, care Pa susținut şi un representant a] 
acestui Guvern, ai cărui membri ai fost de pă- 
rere că nu trebuia să se trimiţă acel Ministeriii 
înaintea Justiţiei. Poate părerea mea să fie ne- 
dreaptă. Voiii cere iertare, când mi se va dovedi 
că, sunteţi amici aj conservatorilor, ai acestei 
mari majorităţi ce compune Camera, ai acestei 
majorităţi, pe care o Sfişiați şi căutați în tot 
chipul a o săpa. Prin urmare nu putem priimi 
0 asemenea, Comisie, care are de Scop să spri- 
jine Ministeriul acuzat. Mai bine să iea Guver- 
nul asupră-'şi cercetarea, faptelcr, ŞI, dacă îşi va 
inplini datoria bine, îi vom mulţumi şi 7] vom 
ridica sus; iar, dacă nu, ne vom face şi cu a. 
cest Ministerii datoria, cum ne am făcut'o cu 
cele-l-alte.
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C. A. Rosetti. Onor. d-nu Katargiu a zis un cuvânt, con- 

tra căruia sunt datţor să protestez. D-sa a zis că membrii 

din partea stângă numiţi în Comisiuni.... 

Barbu Katargiu (întrerupend). N'am zis aşa. 

C. A. Rosetti.... Sunt din acciu cari au aperat Ministeriul 

pus în acuzaţie. Am luat cuvântul ca să rectific aceasta şi 

acum e dator să rectifice şi d-sa, pentru că acei membri ati 

votat pe faţă, ca şi d. Katargiu, care în adevăr a acuzatpe 

faţă, dar a votat secret, 

Barbu Katargiu. Sunt gata a arta mulțumiri 

d-lui Rosetti de profesia de credinţă ce face in 

numele acelor deputaţi, cari sai numit in Co- 

misii; însă d-sa trebue să ţie seamă de neîncre- 

derea reciprocă, şi provenită, din partea d-lor, ce 

avem unii în contra altora, şi nu se va mira de 

observaţia mea, dacă işi va aduce aminte de des. 

baterile ce s'aii urmat cu ocazia raportului pen- 

tru punerea în acuzaţie, unde am văzut pe mai 

mulţi şovăind şi încercându-se a o amâna pen- 

tru un viitor necunoscut. Putem fi nedrepţi şi 

vom. fi fericiţi, de cât oră veţi putea să ne ar&- 

taţi că dv. sunteţi mai puţin nedrepţi de cât 

no), şi să ne o dovediţi. Când veţi începe a nu 

ne mai acuza de trădători, de mincinoşi, de 

mai ştii şi eii ce; când veţi avea încredere în 

noi şi vă veţi hotări să mergem la bine, pentru 

bine, cu toţii de mână; când nu ne veţi mai 
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sehimonosi vorbele, precum am mai ZiS'0, pină 
a nu apuca să înceteze vibrația lor din aer--, 
pină atuncă iertați-ne a vă plăti cu aceea-'şi mo- 
nedă, pe care ne o aruncaţi în tot-d'a-una, 

C. A. Rosetti răspunde protestând in contra -afirmărilor lui Katargiu şi conchide zicend: «Pină când d. Katargiu nu va proba ceea ce zice d-sa şi nu va putea desminţi ceea ce zicem noi, d-sa este şovăitor.» 

Barbu Katargiu. Nu aveam de gând să vorbese 
de jurnale, pentru că nu am jurnal. Când se va 
dovedi că Barbu Katargiu a făcut saii a subscris 
vre un articul, în care a tractaţ pe stânga de 
burieni rele, atunci voii răspunde. Cât pentru 
ceea ce zice d. Rosetti că am întins podina Mi- 
nisteriului Iepureanu, am onoare a “i respunde 
că partidul conservator a, întins mâna, nu po- 
dina, or cărui Ministeriii, pe câtă vreme îl ierta 
conştiinţa, să facă aşa. Aşa am făcut şi cu Mi- 
nisteriul Iepureanu, Pam susținut pe cât am pu- 
tut, pe cât timp adică nu intiase încă pe acea 
cale de arbritrariii, de ilegalităţi, la capătul că- 
reia ştiţi ce a aflat. Dea Domnul ca Şi d. Ro- 
setti, când vor fi la putere oameni de 0 coloare 
mai mult sai mai puțin pronunţată contra a- 
celeia a d-sale, să-i Susție, cum facem. noi şi 
acum cu or ce Ministerii, pe câtă vreme nu vom
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vedea, călcate da dreptul sait pieziş legile fun- 

damentale ale ţării. 

Principele Dimitrie Ghica zice că dreapta voeşte o anchetă 

serioasă, iar nu după modul cum a alcătuit'o Ministeriul. 

V. Mălinescu, Ministrul Cultelor, se miră de neincrederea 

ce unii din membrii Adunării arată Guvernului, de oare ce 

Comisiunile se compun din câte doi membrii din Adunare 

din acea majoritate, care a votat darea în judecată a Minis- 

teriului şi unul din partea Guvernului. 

Barbu Katargiu. Voiii incepe mai ântâiu cu ceea 

ce a, zis Principele Dimitrie Ghica, că Adunarea, 

departe de a respinge o anchetă parlamentară 

în cestiuniea de faţă, din contră, o doreşte, şi a 

şi votat că are dreptul de anchetă parlamentară. 

Camera a voit să conlucreze cu Guvernul în a: 

ceastă privinţă, însă cu membri aleşi din senul 

Adunării de către Adunare. 

Vii la ceea ce a zis d. Ministru al Cultelor 

asupra neîncrederii. V'am mai zis: dacă n'am 

avea înaintea ochilor tot-d'a-una ceea, ce e în 

natura principiilor noastre: pace, răbdare, aştep- 

tare —, atunci negreșit că nu ne ar fi permis, chiar 

după legea constituţională, a nu declua de la, 

inceput că n'avem încredere în dv. Noi însă am 

voit să procedăm şi acum ca tot-d'a-une. Or 

care ar fi Ministeriul, de or ce coloare mai 

mult sai mai puţin aprinsă, chiar eşit din mi- 

n
a
 

ai
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noritate în contra regulilor constituţionale, oi 
cum va fi, pentu noi e bine venit; f] priimim, 
il aşteptăm la fapte. Dar aşteptarea noaştră e 
cu mâna pe conștiință, şi nu vom zice că nu 
avem încredere, că avem îndoială, de cât când 
vom vedea, ca azi înaintea ochilor, că se petrec 
lucruri, cari nu se petrec în starea normală a 
societăţii, lucruri cari adună, aburi ameninţători 
de furtună şi catastrofe, aşa în cât să aducă 
Ţara Românească or in prada unei anarchii or 
în prada unei invazii. 

Puteţi zice oare că nu e un act de mare răb- 
dare, de o mare abnegaţie, de o mare incredere 
în intenţiile şi conştiințele dv., de o mare spe- 
ranţă în bunttatea Providenţei, când zicem că 
aşteptăm ? Nu sunt; zece zile de când am văzut 
preumblându-se pe aci umbre înspăimentătoare, 
nu pentru noi, ci pentru existența ţării şi pen- 
tru drepturile ei. Când vedem jurnalele vorbind 
de o revoluţie, nu sub figuri retorice, ci liber 
şi pe față ; când vedem în teatru şi pe Câmpul 
Libertăţii vorbindu-se cum nu s'a vorbit nici în 
Franţa la 1793, vorbindu-se de sânge, de lovituri 

e acelea ce ar putea prăvăli ţara în fundul pră- j 

Ă bastier—, când vedem toate acestea, noi vă zicem 
să aşteptăm, nu ne mişcăm de pe scaunele noastre, 
nu ne temem de nimic. Membrii din dreapta,
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conservatorii, nu aii trebuinţă. de putere, ci de 

pace, de securitate, de paza drepturilor ţării, cari 

sunt în pericul. Noi aşteptăm actele dv., şi, de 

veţi urma bine, veţi găsi o mână de ajutor în 

conservatori, veţi găsi nişte fraţi. Iar când veţi 

voi a aduce scenele Drusilor şi Maroniţilor, 1) 

atuncă să ştiţi, domnilor, că, nu va mai remânea 

piatră peste piatră, că veţi face din această nație 

nu 0 nație de oameni liberi, ci o turmă de sclavi! 

Katargiu, cu alţi patru deputaţi, face propunerea ca să 

se numească o Comisiune mixtă, compusă din membri parte 

aleşi de Adunare, parte numiţi de Guvern. Mălinescu, Mi- 

nistrul Cultelor, este de părere că această propunere nu e 

practică, căci, dacă membrii numiţi de Guvern vor fi egali 

la num&z cu cei aleşi de Adunare şi dacă, pe dealtă parte, 

cei d'ântâiu vor fi de o părere şi cei-l-alţi de alta, atunci 

nu se va putea lua nici o hotărire asupra dării în judecată 

a Ministeriului acuzaţ. 

Barbu Katargiu. Când s'a întrebat Ministeriul 

dacă priimeşte a se numi o anchetă cu membri 

din Adunare, care se va numi parlamentară, Mi- 

nisteriul a aderat. Acum vine d. Ministru al Cul- 

telor şi ne întreabă ce se va întempla fiind pa- 

ritate de voturi ? Oare pentru că'i numeşte Ca- 

mera se schimbă lucrurile ? Sai că Guvernul 

1) Două populaţiuni rivale âin Syvia, cei Wântâiii musulmani, cei din urmă 

creştini; cei d'ântâiă fieroşi şi războinici, cei din urmă pacinică şi agricultori. 

Oratorul face aluziune la măcelul Maoniţilor de către Drusi în Mai 1850, 

Tot pe atunci creştinii din Damasc fură măcelăriți de către mohamslani.
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vrea, să aibă majoritatea sai să facă un ce de- 
fectuos. Ne mai zici încă: „numiţi d-v. pe cine 
voiţi şi noi pe cine voim.“ Va să zică, în loc 
de a lua măsuri înpăciuitoare, să luim acea m&- 
sură, care ne ar trimite o sumă de petiţii la 
Cameră, petiţii contradictorii una alteia ; adică 
vom ajunge ca aceia, pe cari 1 am găsi culpa- 
bili, să fie apăraţi de Guvern ca inocenți şi să 
fie înaintați din judecători de tribunale la dem- 
nitatea de judecători la Inalta Curte, din zapcii 
la demnitatea de Miniştri. Pentru ce? Pentru 
că Comisia Guvernului i a găsit nevinovaţi. 

Vedeţi că avem a, cerceta faptele unui Minis 
teriii, care a deschis Camerii un proces mare. 
De aceea vă r&spunz că ceea ce sa făcut în 
Anglia era cu totul alta 1). Acolo nu era un pro- 
ces între Guvern şi Cameră, proces care a tras 
după sine închiderea Camerii Şi darea în jude- 
cată a acelui Ministeriii. De aceea sunt foarte 
mirat cum astă-zi, când vrem să ne dăm mâna 
cu Guvernul actual, ca, să lucrăm pentru binele 
public, când venim să dăm o dovadă de încre- 
derea ce avem într'însul, el refuză, şi ne r&spunde: 
„faceţi voi ancheta voastră şi noi pe a noastră,“ 
adică : „r&sboiu tot-d'a-una între noi Şi voi, între 

1) Ministrul Cultelor zisese că numirea nnei anchete parlamentare nu 
este o invenţie a sa, ci că modul numirii membrilor ei îl înprumutase Gin 
Anglia.
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Cameră şi Guvern.“ Poate să nu fie în fond a- 

ceasta intenţia d-v. Noi însă vă artăm primej- 

dia, în care cădem prin deslușirea d-v. Şi, fiind- 

că voim cu cea mai sinceră, dorinţă a termina 

o dată pentru tot-d'a-una or ce sfişieri dintre 

Guvern şi Cameră, noi cerem a se face anchetă 

de Cameră în unire cu Guvernul, ca să putem 

dovedi mai bine răul şi să tămăduim. 

Şedinţa de la 17 lunie 1861. 

(Supliment la Monit. Ofic. No. 138 din anul 1861). 

Barbu Katargiu cere a se punc în desbatere cestiunea 
proprietăţii. Ministrul Cultelor crede că, de vreme ce atât 
Camera din Bucureşti cât şi cea din Iaşi ati formulat în 

această privinţă un vot, care în acest moment se află la 

Comisia Centrală, este logic să se aştepte întoarcerea ace- 

lui vot de la Comisia Centrală. 

Barbu Katargiu. Domnilor! De şi toţi cunoaşteţi 

gravitatea acestei cestiuni, vă cer ântâiii voie 

a o desvolta într'un cere mai întins, vă cer ier- 

tare, dacă mă văz silit a'mi face azi datoria. Nu 

m& voii afunda cu toate acestea în negurele 

unui trecut întunecat; mă voiii ocupa numai 

de fazele, prin cari am văzut trecând cestiunea 

proprietăţii de trei ani încoa. 

Această, cestiune importantă, această cestiune,
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vitală, pe care se întemeiază viitorul României, 
a deşteptat de la, început ingrijirea Comisiei Cen- 
trale, care, încă din prima ei sesiune, a elaborat în această privinţă un proiect de lege, care, din înpre- 
jurări inexplicabile, nu s'a putut lua în cercetare, 
amânându-se din zi în Zi, pînă ce în fine, după mai multe asemenea amânări Şi tergiversaţiuni 
obositoare, se putu desbate Şi hotări această ces- tiune, şi rezultatul s'a inaintat Camerilor. 

Camerile, preocupate de importanţa, cestiunii 
Şi v&zend cât de Sreii se lucrează asemenea legi, a emis dorința ca, dacă n'ar fi cu prejudiţiul 
intereselor politice ale țării, să se întrunească 
amendout pentru această cestiune, spre a da 0 soluţiune mai uşoară. Acesta a fost scopul, - pentu care Adunările ati dat acele voturi. Unu] 
sa emis aci. Ne am infăţişat cu dinsul înaintea 
Domnitorului Şi ni Sa zis că votul nostru, de Şi bun, totu-'şi este târzii, căci Univea e tăcută, 

Vedeţi dar că am avuţ oare care decepţie. 
Insă, pornind. dintr-un sentiment patriotic, am 
priimit cu plăcere, ne am întors plini de mul- 
țumire, căci ni se asigura că, Unirea, visul nostru 
de aur, s'a realizat, 

Trei luni ait trecut de atunci Şi nu s'a făcut 
nici măcar unirea, parţială. Cunosc delicateţa, a- 
cestei cestiuni, cunose înprejurările politice ce o 

20
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înconjură, şi de aceea nu fac nici o imputare Gu- 

vernului. Nu "i cer aceasta, nu “i cer să facă 

ceva, care să amenințe interesele naţiei ; dar votul 

ce am dat-cu scopul de a ajunge mai lesne la 

scopul dorit, n'ar fi oare un ce netălmăcit, când 

acea, dorinţă s'ar întoarce contra scopului nostru, 

adică ar face mai anevoioasă şi mai târzie so- 

luţia, acestei cestiuni, în loc de a o înlesni și a 

0 grăbi? 

Daţi-'mi voie, domnilor, a spune adevărul în 

toată simplicitatea lui şi iertaţi-mă, dacă sunt 

silit a pune degetul pe rane sângerânde. Ştiţi 

că oamenii pe afară, unii în adevăr spăimântaţi, 

alţii numai din rea credinţă, pe de o parte ne 

acuză pe noi de moliciune, de o indolenţă cul- 

pabilă, şi chiar un jumal sub numele de Pro- 

prietarul homân, a cărui creaţiune socotesc că, 

d-nii Miniştri ştii cum s'a făcut, ne impută că 

nu stăruim a săvirşi această cestiune, care este 

piatra unghiulară a edificiului nostru social, a- 

ceastă, cestiune, care, pentru ţara noastră a ajuns 

o armă, de scandal şi de discordie. Pe de altă 

parte, suntem acuzaţi că lăsăm a se ridica îna- 

inte-ne felurimi de obstacule şi că paşii ce cre- 

dem că facem spre a ne apropia de soluţia a- 

cestei probleme sociale sunt o iluzie, un miragiil 

ce ne amăgeşte. Oamenii de pe din afară zic
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despre aceia ce ne ridică: asemenea piedici, că, 
sunt însufleţiţi de o precugetare funestă, ceea, ce ei nu voii să crez, căci nu pot crede să fie un 
român într'atâta lepădat de lege, în cât să nu 
voiască a stirpi acele seminţe înveninate, pe cari 
în republica franceză, generalul Cavaignac; care 
era un republican destul de călduros, le a stirpit 
cu tunul. Fii, o repet, nu crez aceasta, pentru 
țara mea. Dar oamenii de din afară se îngrijesc, 
Şi noi trebue să ţinem socoteală, de temerile lor. 
Comitenţii noştri, văzend că la Comisiunea Cen- 
trală sai pus principiile năprasnice ale Comu- 
nismului, cu drept cuvent, în spaima lor, se a- 
dresează la noi zicându-ne : „Nu vedeţi ce se 
face în jurul vostru ? Nu Ştiţi că se pregăteşte 
0 lege electorală afară din ţară, o lege care chiamă 
pe cei ce inspiră jaful a fi legiuitorii noştri ? Voj 
cunoaşteţi toate aceste machinaţii, şi tăceţi ! iar 
noi, comitenţiă voştri, v& întrebăm ce aţi făcut 
de trei ani 9« 

Iată, domnilor, ceea ce pentru noi e mult mai 
ap&sător, mult maj periculos de cât ceea ce zice 
Principele Dimitrie Ghica, căci din ruina finan- 
țiară tot mai scapă un Stat, pe când din răs- 
turnarea, socială, nici o dată. | 

Ni se mai zice încă un lucru. Ni se zice: 
„iată cum v'a înşelat, cum dorința ce aţi ma-
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nifestat a fost o cursă a Guvornului, ca să vă 

puie înti'o dilemă, din care să nu puteţi eşi“. Şi 

înt'adevăr, votând noi acum această lege, când 

se vor întruni Camerile vota-o-vom din noi în- 

preună cu a Moldovii? Aceasta ar fi o anomalie. 

Camera Moldovii vota-o-va ea singură fiind în- 

trunită cu noi? Aceasta ar fi şi mai absurd. 

Vedeţi darimpasul în care suntem puşi. Vedeţi că 

acea sabiea lui Damocles, de care vorbea, în şedinţa 

trecută unul dintre Miniştii că stă spinzurată 

asupră-le, atirmă mai mult asupra noastră, şi, 

ceea ce e încă şi mai înfricoşător, este că o mână 

nevăzută, infernală, o zguduie d'asupra capete- 

lor noastre. 

Scoateţi-ne dar din această situaţie, şi atunci 

vă asigur că nu va mai fi nici un paii spînzurat 

asupra capetelor Miniştrilor. Pină atunci însă 

voii fi silit să vă zic: „aceşti oameni ai drep- 

tate, şi eu cu mâhnire sunt silit să vă acuz. VE 

rog dar nimiciţi acele aparenţe ; tăiaţi firul acelei 

săbii ce ne ameninţă pe toţi; daţi r&suflare Ro- 

mânilor copleșiți. de răsvrătiri şi de inchietudini ; 

scăpaţiii de acea apăsare a anarchiei, de acea 

perturbare a, societăţii, care aduce stingerea unei 

naţii, care aduce, ceea ce am mal zis, anu mai 

remânea, piatră, peste piatră !“ 

Departe de mine, domnilor, a vă zice : „aveţi
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poporul României cu voi, mergeţi înainte, faceţi 
Unirea, faceţi ce voiţi '“ Mare ca Italia, să dea, 
Dumnezeii să fie România, şi atunci tot voii 
zice înpreună cu Cavour : „Să respectăm  pu- 
terile Europei, căci de ne vor părăsi toate, 
suntem pierduţi.“ Dacă 24 de milioane de Ita. 
lieni, cu toate avantagiele şi forța ce daii oci- 
vilizaţie inaintată, dacă Statele cele maj mari 
ţin seamă de relaţiile internaţionale, de intere- 
sele celor-l-alte, nu sunt ei acela care vă voii 
zice : „faceţi or ce vă trece plin minte“. Insă 
voiii fi cel Vântâiă care voit protesta, contra, 
sireinilor, când vor veni să calce legile noastre 
fundamentale. 

Domnilor Ministri, d-v. aveţi un mijloc de a 
ne scoate din această dilemă. Daţi-ne făgăduiala 
că veţi ţinea deschisă Adunarea din Iaşi şi veţi 
ținea pe cea, de aici în permanență pină se va, 
vota, legea, rurală. Dea Dumnezeii ca Unirea să, 
se facă şi atunci vom tracta multe legi mână 
n mână cti Moldovenii. Pină atunci însă, dacă, 
nu ne veţi înlesni mijloacele de a ne ocupa. de 
această, cestiune, voiii fi silit a crede că se unel- 
tesc lucruri amenințătoare, periculoase. Cestiunea 
Unirii e o cestiune politică, şi socială, e cestiunea 
de viață a României ; însă nu vom cere nici o 
dată ca şă fie tractată cu atata ușurință, în cât
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să se puie în primejdie instituţiile noastre ; iar 

cestiunea proprietăţii, pină când nu va priimi 0 

soluţiune, va fi o cauză de diseredit, de mizerie, 

întrun cuvânt de moartea societăţii româneşti. 

După aceasta, Katargiu citeşte următoarea propunere : 

« Propunem a se da Ministeriului un termin de şease zilc, 

« declarându-"i că sat să roage pe Măria Sa a da Camerii 

« mijlocul cel mai putincios, spre a se înlesni resolvarea 

« cestiunii proprietăţii înainte de inchiderea acestei sesiuni, 

a saii, la din potrivă, or ce Ministerii ar mai încerca să 

« prelungească soluţiunea acestei cestiuni nu va mai avea 

«pe viitor increderea Camerii.» 

Preşedintele. Nu pot pune în discusiune nicila vot, pină 

nu se va tracta cestiunea prealabilă, dacă dali precădere 

cestiunii rurale. lrebue dar să se hotărească mai ântâiu 

intervertirea ordinii zilei. 

Se pune la vot şi se priimeşte a se da precădere cestiunii 

rurale. 

Barbu Katargiu. Prin această propunere noi 

suntem hotăriţi a nu mai suferi apăsare din 

partea comitenţilor noştri şi a nu trăi sub o 

atmosferă de inchietudini zilnice, şi de aceea 

zicem că or ce Ministeriii ar mai prelungi această 

chestie nu are încrederea Camerii. 

Propunerea de mai sus, punându-se la vot, se priimeşte.
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Şedinţa de la 20 Iunie 1861. 
(Supliment la Monilorul Oficial No. 444.) 

Barbu Katargiu cere cuventul spre a atrage luarea 
aminte a Ministeriului şi a Adunării asupra, ziselor 
sale din şedinţa trecută (de la 17 Iunie), aşa cum 
Sail inserat în procesul verbal, şi cari ai fost aşa, 
de rtii interpretate. 

Preşedintele, consultând Adunarea, acordă cuventul lut 
Barbu Katargiu, 

Barbu Katargiu. Aţi auzit, domnilor, din citi- 
tea, procesului-verbal, cele ce sai vorbit în Ca. 
meră, cu ocazia cererii de a se discuta legea, ru- 
rală. Daţi“mi voie acum să vă Spuiii că am au- 
zit cu mirare interpretându-se cu totul alt-fel 
şi de astă-dată cuvintele pronunţate aici. S'a zis, 
domnilor, că propunerea ce am făcut era de a 
sili pe Guvern să declare cu or ce preţ unirea, 

„ Camerilor. Procesul verbal însă ce ni se citi a- 
testă, cu totul din contră, că nu numai nu voim 
să bruscăm înprejurările, nu numai nu cerem a, 
se face nimic illegal, dar încă ţinem seamă de 
greutăţile ce Guvernul întempină . în realizarea 
acestei dorinţe şi “i mulţumim că n'a făcut vre 
un pas care să compromiță această cestiune im- 
portantă, pentru-că ştim foarte bine de ce peri-
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cule e înconjurată. Adesea ori, doimnnilor, s'aii 

întrebuințat felurimi de manopere, ca să ne a- 

tragă afară din Convenţie ; noi însă vom fi în 

tot-d'a-una cu cea mai serioasă luare aminte 

contra unor asemenea uneltiri şi vom protesta 

contra or căruia am vedea că vine cu ast-fel 

de incercări. O singură dată am eşit din Con- 

venție, la 24 Ianuarie ; dar a doua oară nu ne 

mai este permis a o face. | 

Propunerea noastră de ieri, foarte explicită 

pentru or cine, nu zice alt ceva de cât ca Mi- 

nisteriul să, ne dea mijloace legale de a discuta 

legea rurală, deschizându-se şi Adunarea Mol- 

dovii, ca să o putem tracta tot de o dată, după 

cum am tractat şi alte legi: iar cât pentru U- 

nirea definitivă, remâne ca ea să ne vie de la 

cel ce ne aii promis”. Aşa dar am ziso şi o 

mai zic că nicinu am cerut şi nicinu vom cere 

fapte illegale, şi cei ce ai interpretat ast-fel cu- 

vintele noastre, sati că nu le-aii înţeles sait că 

ai fost de rea credinţă. Cererea noastră s'a măr- 

ginit numai în aceasta ca sati să se deschiză A- 

dunarea, din laşi, ca; să putem desbate tot înti”o 

vreme cestiunea, vitală a proprietăţii, a cărei so- 

luţiune e aşteptată cu atâta sete de ţara în- 

treagă, spre a face să inceteze o dată criza şi 

învălmăşelile ce frământă societatea românească,
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Şi care face să priimim pe fie-care zi imputări 
de la comitenţii noştri că nu avem griji să o 
resolvănm ; —saii, dacă, nu, să ne dea Guvernul 
incredinţarea, că nu se pregătesc uneltiri de a 
intocmi o Cameră, de spoliație, şi, de ne va da 
această, asigurare, va avea increderea, noastră, 
căci numai ast-fel vom putea, fi şi noi in acord 
cu Guvernul, şi Guvernul cu Camera în pace 
cu naţia, cu opinia publică. Şi aci nu e vorba 
de opinia acelui public, care subserie petiţii pe 
Câmpul Libertăţii, ci de acel public care ne a 
trimis aci, de opinia legală, a ţării, căci numai 
lor le dă azi Convenţia dreptul de a se amesteca 
in interesele ţării. Dacă mâine lucrurile vor 
lua altă față, dacă aceştia vor fi copleșiți de 
alţii fără drept azi, aceasta este altă cestiune. 
Astă-zi însă ei formează opinia legală a naţiei, 
Singura, opinie de care suntem datori a ţinea 
seamă. 

VE cer iertare, Domnilor, dacă, şi astă-zi, luând 
cuventul, n'am făcut de cât să revii la cele ce 
am zis în şedinţa trecută. Veţi fi observat ne- 
greşit obiceiul, defectuos poate, ce am fost ne- 
voit să contractez, acela de a repeta une ori 
pină la saţietatate, acelea-'și idei, acelea-'şi ex- 
presii ; căci, cu toată această, repetiţie, cu toată 
clariţatea şi precisiunea cuvintelor ce am între-
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buinţat, aţi avut în nenumărate rinduri ocaziune 

de a constata cât de râu interpretate aii fost 

zisele mele nu numai afară din Adunare, dar 

pe dată aici în mijlocul nostru, şi de cei cari 

le auziseră aşa de bine. De aceea, o mai repet 

şi acum nu mai ştii pentru a cătea oară, noi 

n'am cerut a se. face Unirea cu paguba ţării şi 

pe x&spunderea noastră, pentru că cunoaştem 

că această cestiune este delicată şi înconjurată 

de multe piedici şi pericule, pe cari Guvar- 

nul, prin posiţia sa, este în stare a le vedea 

mai de departe şi a le apreţia mai bine de cât noi. 

Şedinţa de la 22 lunie 1861. 

(Supliment la Monilorul Oficial No 144). 

In şedinţa de la 20 Iunie, Principele George Ştirbei 'şi a 

desvoltat interpelarea sa privitoare la întrunirea făcută pe 

Câmpul Filaretului şi la o petiţiune către Domn subsemnată 

aculo, prin care se cerea o representaţiune naţională pe 

nişte baze mai largi. 

In şepinţa de la 92 Iunie, biuroul Camerii dede citire u- 

nci moţiuni de neincredere în Cabinetul Ştefan Golescu, pe 

considerantele că acest Cabinet n'a înfățişat incă socotelile 

doveditoare de întrebuinţarea milioanelor acordate Guver- 

nelor în anii din urmă;. că n'a presentat încă budgetele a- 

nului viitor, cu toate invitările ce i s'au făcut; că mişcarea 

de la 11 Iunie s'a făcut nu numai cu consimţimântul şi in- 

stigaţiile, ci chiar cu concursul Guvernului; că prin aceasta 

s'a adus ]a culme criza comercială; că, în fine, Guvernul nu 
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voeşte să inlesnească deschiderea Camerii din Moldova pen- tru resolvarea!cestiunii rurale, care ar fi singurul mijloc de 
înfrățire a locuitorilor şi de ridicare a autorităţii Guvernului. 

Se admite urgenţa propunerii. 

6. Ghica declară că votează moţiunea de neincredere în 
Guvern, însă îşi face rezerve prealabile in ceea ce d-sa crede că ar putea să infirme dreptul poporului de a se aduna 
şi de a petiţiona. 

Barbu Katargiu. "temerea d-lui Ghica, e ca nu 
cum-va Camera să voiască a pune un principii 
contra dreptului de adunare şi de petiţionare. 
Preocupaţia d-sale însă va înceta indaţă ce va 
da o atenţie mai serioasă acestei propunerei, a] 
cărei sens poate că “i a scăpat la prima citire. 

Domnilor ! Nu sunt de loc de părerea ce am 
auzit mai adineauri, exprimată din partea unui 
onor. deputat 1), că or ce nu este scris în lege 
este permis ; căci atunci s'ar ivi lucrună, la cari 
legiuitorul nu s'a putut gândi vre o dată, dar 
cari să fie vătămătoare pentru societate. Cu toate 
acestea, de şi un asemenea drept nu se află 
scris în lege, totu-'şi n'am îndrăsnit să zic că 
acea adunare a fost afară din lege, ci am zis 
că Guvernul putea, prea bine să o lase să se 
facă, însă veghiând să nu degenereze în desor- 
dine. Sunt dar cu totul contra atitudinii Gu- 
vernului de a lua o parte activă, de a, se face 

1) D-nu G, Vernescu,
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el însu-'şi instigatorul acelei adunări. Acesta a 

fost principiul pus de Principele Dimitrie Ghica, 

de a lăsa poporului român, în care avem cea 

mai deplină încredere, dreptul de a se aduna şi 

de a petiţiona. 

Tocmai această, încredere, domnilor, ne a fâ- 

cut să îngăduim Ministeriile neconstituţionale 

eşite din minoritate. Am voit să încercăm acest 

popor român, să vedem de are maturitatea po- 

poarelor bătrâne, şi am văzut că, de şi nue 

poate aşa de matur ca cele-l-alte naţii vechi, 

totu-'şi e mai matur de cât credeam; e ceva 

mai mult: e blând, răbdător, posede încă acele 

virtuţi patriarchale. Am văzut însă, pe de altă 

parte, alături cu acest popor, oameni streini de 

naţiune, oameni crescuţi în streinătate, unde aii 

supt veninul, iar nu laptele civilizaţiunii—, am 

văzut pe aceşti oameni ce nu sunt din poporul 

român, căci aii părăsit toate virtuțile străbune 

și 'şi-aii ales în ei numai viţiile societăţilor streine: 

de acel fel de oameni, domnilor, ne am temut, 

iar nu de poporul român, a cărui încredere nu 

ne va părăsi nici o dată. M& tem însă că po- 

poporul român nu are încă acea experienţă 

a naţiunilor înbătrânite în libertăţi, cum este 

cea engleză, care de secule se învaţă cu respectul 

legii. Acea nație are în adevăr privilegiați în
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senul ei, şi cu toate acestea ei sunt respectaţi 
şi nu se aruncă asupră-le vorbe scandaloase ca, 
la noi. 

Un d. deputat 1) ne a amintit seara de 4 
August 2). Dar ce are a face aceasta cu ţara 
noastră? Unde sunt la noi privilegii? Bi nu 
Ştii că sunt la noi privilegii, afară de acelea 
de a poseda ceva sait de a nu a avea nici o a- 
vere. Or ce alt privilegii mai rămăsese din tre- 
cut s'a desființat de mult. 

Ni s'a zis că, în noaptea de 4 August, nobi- 
limea franceză, a renunțat la privilegiile ei. Dar 
la 1848 văzurăm .in acea ŞI ţară ridicându-se 
naţia contra privilegiilor. După cum a zis Prin- 
cipele Stirbei, şi atunci s'a început mâi ântâiii 
cu banchete, cu adunări, ca, să se desbată lucruri 
folositoare țării; dar acestea, se terminară în cu- 
rend printr”o revoluţie, care r&sturnă acel (u- 
vern. Ceea ce însă a uitat să maj adauge Prin-: 
cipele Stirbei e că îndată s'a proclamat republica, 
care a adus cu sine principiile socialiste, princi- 
piile comunismului, cari ai spăimântat; Europa 
Şi cari, cum am mai zis în şedinţa trecută, aii 
fost strpite cu tunul de unul din cei mai înfo- 
caţi republicani. Ştiţi ce s'a întemplat; mai în 

1) C. A. Rosetti. 

2) In care nobilii francezi renunţară, la privilegiile lor.
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urmă, când omul, care azi e cel mai puternic, a 
venit să consulte dorințele Franţii spăimeântate 
de chaosul republicei; ştiţi ce s'aii făcut acei re- 
publicani inflăcăraţi, acei anarchişti ce ziceai că 
personifică, națiunea întreagă; ştiţi cum s'ait r&s- 

pândit ca pulberea înaintea ventului, când ade- 
v&rata, nație 'şi a exprimat dorinţele &j. 

Napoleon dă astă-zi naţiunii franceze ordinea 

şi liniştea, iar nu anarchia şi măcelul; îi dă li- 

bertatea, iar nu o licenţă scandaloasă,. 

Domnilor, am zis: „lăsaţi naţia în pace, nu al- 

toiţi în vinele ei viţiul şi corupţia, ca să nu o 

ucideţi.“ lată ce am zis Guvernului. Şi oare de 

ce am zis aceasta? De ce am strigat „pace, răb- 

dare; ridicaţi mărul de discordie dintre Români? 
Nu cum-va, pentru-că suntem privilegiați? Nu, 

domnilor; ci pentru ca să nu mai avem un fn 

man de la Balta Liman, pe care nu Pam adus 

NO, ci evenimentele din anul 1848, acest 48, 

pe care laş fi serbat şi ei, m'aş fi închinat şi 

ei la dinsul, dacă nu sar fi văzut pe zidurile 

Sărindarului o hârtie, pe care în adevăr ei nu 

am vă&zut'o, căci nu eram atunci în Bucureşti, 

dar care, de şi s'ar tăgădui poate astă-zi de cei 

ce o aii fost scris, căci taga şi invențiile sunt 

mijloacele de cari se slujesc d-lor în toată vre- 

mea —, de şi, zic, se poate tăgădui astă-zi, sunt



  
T
r
 

349 
—— 

însă mulţi oameni ce pot mărtuwisi că ai vă&- 
zut'0. Şi ce se zicea în acea hârtie? Se făgăduia 
Porții malul stâng al Dunării şi dreptul de a 
confirma legile noastre interne! 

Pentru asemenea temere zic Românilor : „fiţi 
inţelepţi, fraţilor; răbdare, şi vor veni toate cu 
incetul; aveţi încredere în voi, în Providența şi 
în puterile gurante, fără al căror sprijin nu am 
fi dobândit nimie.“ Și nu este umilitor pentru noi 
să mărturisim aceasta. Italia cu 24 milioane de 
locuitori, posedând în sinul ei o mulţime de bâu- 
baţi superiori, o organizaţie vechie, o civilizaţie 
înaintată, tot n'ar fl dobândit nimic, fără ajuto- 
rul altei naţii mai tari de cât ea. 

Iar celor de rea credință sait cari poate nu- 
maj din nişte sentimente prea exagerate, dinti”o 
inocenţă copilărească, înşeală pe bietul popor, 
acelora nu le zicem de cât să Şi tempereze o 
ardoare prea înflăcărată ce înpinge să săvir- 
şească fapte afară din calea legală. 

Ni s'a dat, d-lor, Convenţiunea ; ni Sau dat 
legi, pentru cari alte ţeri ati vărsat riuri de sânge 
ca să le dobândească, legi pe cari le aveam în- 
gropate de atâta timp şi pe cari poate nu le am 
mai fi desgropai nici o dată. Prin urmare să 
luăm bine seama, ca să nu facem v'o  impru: 
denţă şi să dăm ocaziune duşmanilor ţării a zice
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Europei: „Vedeţi abuzurile ce fac Românii de 

drepturile ce li s'ai dat; vedeţi că ei n'aii ce- 

rut libertatea de cât spre a o face să degenereze 

in licență şi anarchie.“ Poate că în fond nu vor 

avea dreptate; poate că ar fi numai calomnii. 

Dar de multe ori calomniile aii mai mare putere 

de cât adevărul. Să ne luptăm dar a rupe masca 

sub care se ascund amăgitorii naţiei, ca să a- 

jungă a 'şi cunoaşte pe adevărații ei voitori de 

bine şi să ştie a "i deosebi de ceice o amăgesc. 

Dar vii, ca să nu mai ostenese Adunarea, la 

propunerea ce se citi şi care coprinde în sine 

rezumatul celor ce vedem petrecendu-se de doui 

ani. Adică ce? Că pe când noi cerem a se re- 

gula finanţele ţării, cari formează elementul de 

viaţă al or cărei naţiuni, nise răspunde saii prin 

nişte amânări eterne şi neînţelese, sau prin nişte 

impasul, de cari ne spăimentăm, saii prin o in- 

deferență, ca, aceea ce am văzut chiar astă-zi în 

Ministeriul actual, care, or că este pe acele fo- 

toliuri, or că, fotoliurile sunt goale, este cam tot 

una. Al doilea, se mai zice de adunarea s&rbă- 

torească, de mai alaltă-ieri şi de modul în care 

să făcut, şi al tueilea revine la o cestiune pe 

care ei o socotesc de prisos, la cestiunea pro- 

prietăţii, căci în privinţa aceasta, noi am dat deja 

un vot, când am văzut că ea se ţine ca un t&-
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ciune de vrajbă între noi. Sa spus Ministeriului 
că, de nu ne va, deschide drumul, pe care Va în- 
chis cu atâta dibăcie, de a ne ocupa, de această 
cestiune, Ministeriul acesta, şi or care altul va, 
merge pe aceea-'şi cale, nu are încrederea, noas- 
îuă. Dar domniile lor, când noi le vorbim de 
apă, răspund „foc!“ 

Ni sa mai zis că am dat un vot pentru 
unirea, Camerilor în cestiunea acestei legi. A- 
cel vot lam dat, domnilor, numai ca să co- 
respundem cu ceea ce ne a Zis Convenţia, de 
îvei ani de zile, cu ceea ce ne a cerut Dom- 
nitorul la deschiderea, sesiunii. Cât pentru ceea 
ce priveşte manifestaţia, făcută, nu mă îngri- 
jesc de dorinţele ce s'aii exprimat, nu m'am 
îngrijit nici de numărul ce se zicea că o 
compune; m'am temut însă de ceea ce mă 
voiii teme tot-d'a-una, de relele interpretări ce 
se ivesc în tot-d'a-una, asupra unor asemenea 
fapte. 

In urma votului de neincredere din această şedinţă, Ca- binetul Stefan Golescu demisionă la 24 Iunie 4861, şi demi- siunea sa se priimi la 11 Iulie acela-'şi an (Vezi Monitor. Ofic. al Ţerii Rom. 1861, Iulie 12). Interimul Ministeriilor fu În- credinţat directorilor de serviciu, iar la 19 Iulie 1861 Cabi- netul se compuse precum urmează: Principele Dimitrie Ghica, 
interne şi Preşedinte al Consiliului ; 1. Cantacozino, înlo- cuit mai târzii cu Scarlat Fălcoianu, justiție ; A. Plagino, 

21
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finanţe; Scarlat Fălcoianu, înlocuit mai târzii cu N. A. Ni- 

culescu, Culte şi instrucţie; Apostol Arsaki, externe ; George 

Văleanu, control ; Principele Ioan Gr. Ghica, resboiu. 

La începutul lui Debembre 1861, Turcia şi Puterile Garante 

recunoscură Unirea definitivă a Principatelor. Atunci amân- 

- două Ministeriile din Principate demisionară, spre a se forma 

un singur Guvern. Barbu Katargiu fu însărcinat cu com- 

punerea noului Cabinet, care se întocmi, la 22 Ianuarie 1862, 

în chipul următor: Barbu Katargiu, interne, ad-interim la 

Lucrările Publice şi Preşedinte al Consiliului; Principele 

Al. C. Muruzi, finanțe; Apostol Arsaki, externe şi ad-inte- 

vim la Control; Const. N. Brăiloiu, justiţie; Grigore Bals, 

Culte şi instrucţie; Principele 1. Gr. Ghica, răsboiu. (Monil. 

ofic. 1869, lan. 93). La 94 Ianuarie se deschise sesiunea A- 

dunării legiuitoare a anului 1862. La 9% Ian. Principele A. 

0. Muruzi, demisionând, Gr. Balş fu trecut la finanţe, re- 

măn€nd tot de o dată şi ad-interim la Culte; iar Dimitrie 

Cornea fu numit ha instrucţie la 97 Ian. La 7 Februarie, d. 

Barbu Bellu fu numit la Culte şi instrucţie, în locul ocu- 

pat pînă aci ad-interim de Gr. Balş. 

Şedinţa de la 25 Ianuarie 1862. 
(Supliment la Monitorul No. 20). 

D-nu M. Cogălniceanu face Ministeriului următoarele in- 

terpelări: 1) Dacă Ministeriul a dat ordine telegrafice pentru | 

desfiinţarea Ministeriului separatist din Moldova şi concen- 

trarea direcţiei superioare a trebilor publice din această pro- 

vincie in mâinile Ministeriului din Bucureşti; 2) Dacă Minis- 

teriul a luat măsuri să se indestuleze trebuinţele locale ale 

Moldovii, încredinţându se administraţiunea şi justiţia ţării 

şi a districtelor în mâna unor persoane, cari să fie o che- 

zăşuire pentru legalitate şi pentru ordinea publică ; 3) Dacă 

Ministeriul are cunoştinţă de conflictul ivit între Ministeriul
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Instrucțiunii Publice şi Consiliul Superior alinveţământului public din Moldova, conflict născut din nelegala destituire a unui profesor şi tăgada drepturilor garantate prin legea Consiliului de instrucţiune publică, conflict care a avut de consecinţă demisionarea în masă a profesorilor Universităţii şi Colegiului, atacarea Colegiului şi a Scoalei Centrale de fete cu forţa poliţienească şi militară, închiderea scoalelor şi apoi chiar agitaţiunea oraşului. 'Toaţe acestea at provenii de la manifesta şi de el proprii mărturisita violare a legii de către Ministrul Cultelor, Kneazul Alexandru Cantacozino ; 4) Dacă Ministeriul a luaţ mesuri pentru asigurarea unej zilnice şi eftine comunicări postale între Iaşi şi Bucureşti şi dacă crede a putea înfăţişa în curând un proiect pentru concesiunea căilor fierate din provincia Moldovii, date unei companii de mai mult timp, şi care nu aşteaptă de cât aprobarea, puterii legiuitoare ; 5) Dacă Ministeriul are cu- noştiaţă că moşiile mănăstirilor pământene închinate locu- rilor de jos sunt a se da în arendă în zilele de 1-iă Februarie viitor şi cu 15 luni înainte de expirarea arenduirilor actuale şi în condițiuni cu totul incompatibile cu drepturile şi inte- resele ţării, condițiuni cari pînă acum ai fost respinse de toate Ministeriile din Moldova ete. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Domnilor! 
Din interpelările făcute de d-nu Cogălniceanu, a- 
celea cari mă privesc pe mine în parte sunţ 
foarte puţine. Voii vorbi mai ântâit în genere 
de ceea ce priveşte Spiritul, de care va, fi însu- 
flat Ministeriul, şi apoi voii trece la articulele, 
de cari se face întrebare. 

La interpelarea ce dq. Cogălniceanu ne face o- 
noare a ne adresa în privinţa măsurilor ce am 
fi luat spre a asigura posiţiunea Moldovii, fiți
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bine încredinţaţi, domnilor, că aceasta este ocu- 

paţiunea noastră cea mai de căpetenie, îngrijirea 

noastră. de toate zilele. 

Dar revii la ceea ce am zis de a răspunde 

„mai ântâiii pe scurt şi în general la, întrebarea 

ce ni se face, dacă Guvernul are de gând a sta- 

tornici pe adevăratele ei baze constituţiunea ţ&- 

rii. La aceasta voiii răspunde că, eşiţi din Camera 

României, noi ştim că avem două sarcini: cea 

dântăiă este de a respecta drepturile Camerii, 

de a le păzi sacre şi neatinse, după cum pînă 

astă-zi le am susţinut şi apărat în toate înpre- 

jurările, şi de a căror păstrare şi acum nu sun- 

tem mai puţin geloşi (Prea bine). Cea de a doua 

sarcină este de a păzi neatinse şi drepturile Gu- 

vermului, căcă şi el represintă o putere a Statului, 

el este cheia bolţii pe care se reazimă societa- 

tea. Precum întru nimic nu vom atinge drep- 

turile Camerii, de asemenea nu vom lăsa întru 

nimic a se lovi drepturile Guvernului, spre a 

putea, ast-fel păstra, equilibrul între puterile Sta- 

tului (Bravo repețite). Acolo unde drepturile 

nu sunt respectate, unde o putere trece peste 

marginile atribuţiunilor sale şi impietează asu- 

pra drepturilor celei-l-alte, acolo equilibrul este 

rupt, şi unde nu este equilibru este prăpastie, 

este pieire! |
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Acum să venim la amănunte. 
Sunt trei zile de când ne aflăm la putere şi 

aceste zile ai fost copleşite de ocupaţiuni ŞI 
de înprejurări, cari mau fost toate numai . ve- 
sele. Cu toate acestea, patru ore după numi- 
rea noastră, Ministeriul interimar din Moldova 
a încetat şi s'au insărcinat provizorii  direc- 
torii cu expeduirea lucrărilor curente, pină ce 
Camera va vota niscai-va măsuri provizorii, căci 
noi nu vom lua nici pentru trei ore asemenea 
mesuri fără consimţimentul Camerii. Asemenea, 
mesuri sunt escepţionale Şi se ieaui numai când 
este o mare urgenţă sait când societatea e ame- 
Dințată de un pericul. Atunci Guvernul aleargă, 
la asemenea mesuri, luând vesponsabilitatea asu- 
pra lui, şi representaţiunea naţională poate să le 
incuviinţeze în consideraţia înlăturării primejdiei. 
Dar ast-fel, când nu este urgență, când primej- 
dia nu există, ele sunt tot-d'a-una pernicioase. 
De aceea noi astă-zi, Miniştrii României, cum a 
zis d. Cogălniceanu, de la Dorohoii pină la Me- 
hedinţi şi de aci pînă la Marea Neagră, nu vom 
lua nică o măsură fără o înpreună-înțelegere cu 
d-voastră, 

Ni s'a mai făcut întrebare pentru căile fierate. 
Dar, domnilor, necesitatea căilor fierate şi în ge- 
nere inbunstaţirea tutulor mijloacelor noastre de



_306_ 

comunicaţie, este o necesitate pe care o simţim 

cu toţii, şi încă o simţim foarte adinc şi foarte 

de aproape, căci toţi cunoaştem greutatea cea 

mare ce întempinăm în circulare, începend chiar 

de la ulițele Capitalii pînă la drumurile vicinale. 

Aceasta, domnilor, e una din cele mai neapărate 

trebuinţe ale ţării noastre. Căile de comunicare 

sunt adevărata măsură a stării de civilizaţie a 

unei ţări. Dacă, în această privinţă, ne am pune 

în faţa Europei, atunci am vedea că suntem 

foarte înapoiaţi, şi ar fi mult mai bine să fim 

înapoiaţi în alte cestiuni de a doua trebuinţă, de 

cât tocmai în cele mai de căpetenie. Aşteptăm 

dar cu nerăbdare să ne vie acel proiect şi în- 

dată îl vom supune înaintea Camerii şi vom sus- 

ţinea tot ce vom crede a fi de interesul ţării. 

Vedeţi dar, domnilor, că v'am vorbit de inten- 

ţiunile în general ale Ministeriului, şi în parte 

de ceea ce priveşte atribuţiunile mele. Cât pen- 

tru cele-l-alte interpelări, rămâne ca fie-care din 

d-nii Miniştri să r&spunză, în ceea ce '] priveşte. 

Acum puteţi cunoaşte drumul ce are să ur- 

meze acest Ministerii, după profesiunea, de cre- 

dinţă ce făcuiii, şi pe care, de nu mi se cerea, 

nu aş fi făcut'o, căci de la un timp încoa am 

văzut atâtea, profesiuni de credinţă şi atâtea pro- 

grame făcute de Ministeriile ce s'ati urmat pină
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astă-zi, fără să fi avut vre unul timp de a'şile 
pune în lucrare. 

Aşa dar aţi văzut, domnilor, dorința noastră; 
aţi priimit principiile noastre. Dar ne mai tre- 
bue incă ceva. Acel ceva e sprijinul d-voastră, 
pentru ca Guvernul şi mandatarii națiunii să, 
poată îndeplini cea d'ântâii misiune a lor, mi- 
siunea de a se ajuta, de a se susținea unii pe 
alţii, iar nică de cum de a se lupta, și combate 
necontenit, căci calea, aceasta nu are alt rezul- 
tat de cat acela de a ne ținea în loc şi a nu 
putea, face un singur pas înainte. Aşa dar când 
e vorba că toţi voim binele şi fericirea Români- 
lor, că toţi voim înaintarea şi prosperitatea ţării 
noastre, nu crez să mai fie un Român, care să 
se încerce a mai pune o despărţire între noi, şi 
aşa să ne invârtim, ca pină astă-zi, în cercul 
inactivităţii şi al unor lupte neterminabile. 

Şedinţa de la 30 Ianuarie 1862, 
(Supl. la Monitoru: No. 24 şi 25). 

La ordinea zilei este discusiunea listelor electorale. 
După domnul 1 Brătianu, care susţine că s'au făcut abu- 

zuri la intocmirea listelor electorale, B. Katargiu cere cu- 
vântul. 

Barbu Katargiu, preşeaintele Consiliului. Nu voii 
să respunz la isertările ce q. preopinânt a tă-
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cut asupra regimului constituţional; nu voit să 

mă& ocup de generalităţile, pe cari le a tractat 

d-lui. E vorba acum de abuzurile ce se zice că 

Sar fi făcut. cu ocaziunea confecţionării listelor 

electorale, de Ministeriii. Nu deosebesc in acea- 

stă privinţă persoanele Ministeriului, ci pronunţ 

numai cuventul „Ministeriu.“ 

Intreb, domnilor, ce poate face mai bine un 

Ministru de cât a păzi legile şia da instrucţiuni 

funcţionarilor săi de a se conforma lor? 

În instrucţiunile ce sai dat, s'a prevăzut to- 

tul; întinsele se zice că 21 zile sunt acordate 

pentru înscriere la administraţiune, 3 zile pentru 

protestaţie la judecătorie, şi 10 zile pentru ex- 

pedierea hotăririlor judecătoreşti. De şi sunt de 

4 zile în Ministeriă, nu am văzut însă pină a- 

cum nică o protestare, şi chiar de aş fi văzut, 

nu puteam face alt de cât a o trimite acolo nu- 

mai unde de drept se poate adresa. Crez că dom- 

nul preopinant nu poate îi în contra unei ase- 

menea procedure, căci d-lui a votat punerea în 

acuzare a unui Ministeriii, care sa abătut dela 

această, regulă, 1) amestecându-se el în contestă- 

rile electorale şi hotărîndu-le prin ordine minis- 

teriale. 

Ministeriul, domnilor, poate da ordine numai 

1) Ministeriul Manolaki Costaki. 
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pentru păzirea legii, poate da instructiuni numai . 
pentru dreapta ei aplicare, dar nu a hotări el 
cestiuni, cari intră cu totul în competinţa păr- 
ţii judecătoreşti. Văz insă că am ajuns intrun 
regim de suspiciuni: de păzeşti legea, faci răi ; 
de o calci, faci şi mai r&u, 

Arătaţi-ne dar, domnilor, care e drumul ce 
trebue să urmăm. Pină atunci însă noi vom 
urma tot: pe acesta de a păzi strict legea. 

Ni s'a vorbit apoi de demoralizare. O domni- 
lor, nu aş fi voit să o spunem aceasta în Ca. 
meră, în faţa naţiunii, ci so plângem în inimile 
noastre şi să căutăm a vindeca rul. Demorali- 
zarea aceasta, domnilor, vine în parte dela Gu- 
vernele, sub cari a fost ţara în regimele trecute, . 
în parte din lipsa de educaţiune a națiunii, şi 
apoi nu maj puţin a contribuit la această de- 
moralizare altă cauză, pe care nu voiesc să o 
mai arăt, că să evit de a mai aduce între noi 
t&ciunile discordiei şi vrajbelor. 

Viu acum la ceea ce s'a zis despre funcţio- 
nari. Dar oare găsit-aui, domnilor, vre un regim, 
vre un Guvern, din câte ai fost pină acum, func- 
ționari, cari să nu dea ocaziune la protestări ? 
Nu, domnilor. Sai văzut atâtea protestări,. a- 
tâtea reclamări prin foi publice şi prin tribunale, 
în cât se cutremură cine-va de grozăvia a.
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buzurilor ce ele relatai, şi când sau orinduit; 

anchete, când s'a, cercetat şi descoperit adevă- 

rul, s'a ve&zut în multe cazuri că din toate acele. 

arătări nu exista nimic. 

Noi vam spus că suntem de patru zile la: 

Guvern, şi în timpul acesta nu am priimit nică 

o plângere, de nicăieni, în materie electorală. Cu 

toate acestea să presupunem că am priimit a-- 

semenea plângeri cu grămada, să presupunem 

că într'insele se arată cele mai mari nedreptăţi, 

cele mai mari abuzuri. Ce putem face noi mai 

mult reclamanţilor de cât a “i trimite să se a- 

dreseze lă tribunale, singurele în drept, sin- 

gurele competente a cerceta şi hotări niște aseme- 

nea cestiuni. Putem noi, numai dupe nişte ase- 

menea, plângeri, cari, încă o dată mai repet, nu 

există—, putem noi, chiar de arexista, sădesti- 

tuim funcţionarii în masă ? Putem noi oare face 

aceasta, cânds'aii auzit atâtea strigăte contra, des- 

tituirilor, când chiar aicea în Cameră s'a impu- 

tat cu asprime mai multor Ministerii desele 

schimbări de funcţionari ? Nu, domnilor. Pe cât 

timp nu avem dovezi despre abaterile de la lege 

ale unui funcţionar sai cel puţin convingerea 

că e nedemn de sarcina ce “i s'a încredinţat, noi 

nu'] putem depărta din post. 

Instrucţiunile ce am dat în privința înscrie-



rilor în liste le aţi vezut, domnilor, şi Ie puteţi 
Vedea şi acum. Dacă le găsiți rele, puneţi dege- 
tul şi ar&taţi unde este răul, unde e greşala şi 
cum trebuia să fie. Dacă insă nu voiţi sau nuw 
puteți să faceți aceasta, se înţelege că instruc-. 
iunile sunt; bune şi nici nu se puteai face mai: bune. i 

D-nu Ministru de Justiţie, având în vedere maj. 
multe înprejurări din judeţe, a, hotărit ca termi- 
nul contestărilor la judecătorie să fie de zece: 
zile ; la judecătorie însă, nu la administraţie, căci. 
aceasta nu poate face alt, de cât o simplă, ope.-. 
raţie de inscriere, remânend ca cei ce S'ar crede: 
nedreptăţiţi să'şi adreseze plângerea la, tribunale, 
şi mâine, când vom avea Curtea de Casa. 
țiune, pe care şi et am mare sete să 0 văz în- 
fiinţată, vor merge acolo să reclame în contra. 
celor ce'i aii nedreptăţit, şi ea nu numai îi va. 
judeca, dar încă va, şi pedepsi pe cei abătuţi, 
căci e de dorit, domnilor, ca, toți să ne închi-. 
năm sub jugul responsabilităţii, în faptă, iar nu 
numai în cuvânt, 

D-nu M. Cogălniceanu zice că d-sa are dovezi că se pot. alege deputaţi după placul Ministeriului, şi făra ordine scrise, de oare ce se pot da foarte bine ordine verbale. Să nu vie d Ministru a zice că n'a dat ordine, ci numai nişte instruc-. țiuni, In anul trecut un Ministeriu a fost dat în judecată. pentru illegalităţile comise nu de dinsul, ci pentru că a.



  

lăsat să se comită o mulţime de ilegalităţi. Un Ministru nu 

se poate scuza că: nu este răspunzâtor de illegalităţile ce 

se comit de alţii şi că el nu are de cât a da instrucţiuni. 

Aceasta nu poate fi o scuză, căci Ministeriul este r&spun- 

zător de or ce illegalităţi se comit şi pe cari le lasă a se 

comite. 

D-nu 1. Brătiauu aminteşte că, pe timpul Ministeriului 

lui Manolaki Costaki, sau schimbat membri de pe la tri- 

bunale, şi s'aii înlocuit cu alţii ad-hoc, ca să judece după 

placul Guvernului contestaţiunile electoraie. Aceste tribu- 

nale, pentru cari Ministeriul Iepureanu a fost dat în ju- 

decată, funcţionează şi astă-zi Cu ce siguranţă dar se poate 

presenta un alegător în faţa unui asemenea tribunal ? D-sa 

citează apoi mai multe cazuri de înscrieri şi de ştergeri ne- 

legale din listele electorale. D-sa încheie cerând suspen- 

darea listelor şi darea in judecată a prefecţilor şi judecă- 

torilor ce nu observă legile 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Domnilor ! 

Simy o mare nevoie de a putea aduna puntele de 

căpetenie, de cari s'a ocupat prea onorabilul pre- 

opinant d. Brătianu, ar&tând cele ce s'au petre- 

cut în anul trecut cu cutare şi cutare alegere, 

în cutare sai cutare judeţ. In tot ce a vorbit 

d-lui, şi mai înainte şi acuma, despre cestiunea 

electorală, nu ne a spus unde se găseau defec- 

tuoșsităţile, ast-fel în cât nu ştiam de e vorba 

despre principii sau numai de formă. 

Dar din cele spuse de d-sa mai în urmă, am 

văzut că e vorba despre formă. D-sa a făcut un
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adevărat istoric de cele ce sai urmat in tim- 
pul Ministeriului Iepureanu, zicend că tot acele 
greşeli se întemplă şi astă-zi ; insăi pot spune 
d-sale că Ministeriul presinte tocmai de acele 
greşeli, pentru cari a fost acuzat Ministeriul Ie 
pureanu, s'a ferit mai mult, voiă să zic de des- 
tituiri şi orinduiră în funcțiuni pe timpul alege- 
rilor, ci s'a mărginit în legalitate, în paza legi- 
lor în ființă. şi în măsuni opuse acelora ale Mi- 
nisteriului Iepureanu. Cât pentru anchete şi darea, 
în judecată a funcţionarilor corupți ai acelui 
Ministeriii, aceia ce at clironomit pe acel Minis- 
teriii, aceia trebuiati să puie în lucrare acele 
anchete. De ce dar aceia nu ai făcut maj bine 
de cât tace acest Ministeriu ? 

Dar din cele ce am auzit zicendu-se chiar Şi de 
către d. Cogălniceanu, cu părere de rău am v&- 
zut că nu e vorba de instituţiuni, de moralitatea 
şi dreptatea, lor, ci numai ca noi să rămânem 
vespunzători de toate faptele impiegaţilor sub- 
alterni, căci d. Cogălniceanu ne a zis: cine poate 
dessigila depeşile Ministeriului, cine poate opri 
telegraful? Imi pare rău că ne punem sub un 
regim de suspiciuni, sub un regim, asupra că- 
ruia Camille Desmoulins zicea. „Ai plâns, eşti 
suspect; —eşi afară din casă, eşti suspect; — te 
inchizi în casă, eşti suspect“. Așa şi noi, d-lor, de



“vom urma calea legalităţii, suntem suspecți, de 

Yom urma pe aceea a illegalităţii, suntem suspecți. 

„Aşa dar, ov-ce Ministeriii o se nemulţumească 

pe cine-va, de vreme ce sunt diferite partide. 

“Noi însă vom continua a urma tot pe această, 

cale a legalităţii, căci, or-cari ar fi bănuielile ce 

sar putea ridica asupră-ne, nu vor putea fi drepte, 

pe cât timp nu se arată în ce chip puteam urma 

alt-fel. Ei mă văz asemenea suspect, pentru că 

am Zis unui om să se ducă la judecătorie să'şi 

arate drepturile, căcă numai aceasta e competentă 

a] redintegra in dreptul ce va fi avend. Cât 

-despre alegeri, ştiţi, d-lor, că nici nu s'au făcut, 

“Şi sper că nică nu se vor face în anul acesta după, 

listele actuale. 

Din d-nii prefecţi, cari ai fost puşi sub acu- 

zare, pot asigura că nu sa oprit nici unul. Aş 

vrea, să ştiu acuma pentru ce suntem inculpaţi? 

S'aii făcut alegeri, s'aii găsit călcări în acele ale- 

geri, în timpul Ministeriului nostru? Nu. A- 

“tunci nu ştiu pentru ce d-nu Brătianu voeşte 

-să ne inculpe pentru nişte fapte, cari nu sunt ale 

noastre, ci ale celui ce a priimit d'a dreptul 

„moştenirea Ministeriului d-lui lepureanu.
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Şedinţa de la 1 Februarie 1862 
(Supliment la Monitoru No. 98). 

La ordinea zilei este continuarea desbaterii asupra întoc- "mirii listelor electorale. 
După o diseusiune foarte animată, la, care ieauă parte A- 

nastasie Panu, Principele Gr. M, Sturza, q. 1, Brătianu, d.]. 
Marghiloman, Principele Dimitrie Ghica, d. G. Vernescu şi d. Brăiloiu, se ridică B. Katargiu. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Domnilor! 
Tată dous zile pierdute, şi dou& zile sunt mult în 
viaţa omului, cu atat mai mult în faţa, necesi- 
tăţilor şi a, stării lucrurilor, în care ne aflăm. 

„ Am avut onoare a vă zice în zilele trecute 
că capitalul cel mai scump e vremea, Şi că nu 
trebue să o cheltuim în zadar. Sunt fericit dar 
că voii face o mare economie prin ceea ce am 
a vV8 zice. În urma discursului d-lui Panu de 
înalte cugetări şi de o elocinţă, ce a mișcat toate 
inimile, în urma discursului Principelui Gr. Sturza, 
plin de o logică aşa de puternică și strinsă, şi 
de cari le mulţumesc, nădăjduiam că nu'mi mai 
rămânea nimic de zis, 

Am v&zut însă că unii din d-nii deputaţi ati 
venit aici cu o listă de acuzăzi pentru abuzurile 
ce zic că s'au făcut, ca şi cum am fi fost înaintea 
unui tribunal, şi, fără să'şi aducă aminte că aci 
nu suntem un tribunal ca să intrăm în asemenea
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amenunte, ne ai făcut un şir de toate cele ce 
sau întemplat. Sunt departe de a veni să susţiii 

că nu s'au făcut abuzuri, fiind că, în ţara noastră, 

Sau făcut tot-d'a-una abuzuri, şi vam spus'o că 

aceasta este o consecință a relei educaţiuni ce 

avem. Dar să căutăm care e causa de s'au făcut 

atâtea abuzuri. Ni s'a zis că pricina e că lipseşte 

cutare şi cutare lucru, că impiegaţii sunt răi, că 

nu avem Curte de Casaţie, şi altele atâtea. Faceţi 

d-lor, legi, şi, dacă nu se vor precurma abuzurile, 

cel puţin se vor stăvili. Sunteţi chiemaţi. a face 

legi ; țara sufere, Europa ne priveşte. Acestea 

sunt două vorbe mari, două vorbe primejdioase. 

Ţara sufere, Huropa ne priveşte, o mairepet o dată; 

ele: ne cer socoteală, de ceea ce facem. Incepe-vom 

iară-'şi acelea-'şi şi acelea-'şi discusiuni fără, căpă- 

tâiu, fără început şi fără sfirşit, şi ast-fel să ne 

învârtim în veci în cercul lui Popilius, 1) ca să ne 

zică ţara şi Europa n'aţi făcut şi nu puteţi 

să faceţi nimic. Avem de datorie să dovedim 

țării că merităm încrederea ei şi luropei că 

ştim a întrebuința şi a păzi instituţiile ce ne a 

garantat. 

1) Aluziune Ja următorul fapt. Antioch Epiphanes, regele Syriei, supu: 

sese o parte din Egipt şi înconjurase Alexandria. Deputatul roman Popi: 

lius îl învită să părăsească Egiptul. Regele Syriei ceru câte-va zile ca să 

se gândească. Atunci Popilius trase un cerc înprejurul lui şi “i zise: „Nu 

vei eşi de aici, pină nu vei răspunde Senatului,“ Şi regele, intimidat, se 

vetrase. 
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Ce vreți astă-zi? Sa eşim afară din lege ? Nu, 
aceasta nu o vom face. Dar să facem ceea ce 
legea ne ieartă? Am făcut:o Şi vam spus'o că o 
vom face tot-d'a-una. Dacă ar fi fost şi pentru 
contestările la tribunal un termin prescris de. 
Convenţie ne ar fi sdrobit cu aceasta. Din no- 
rocire, terminul pentru apel la tribunal nu e 
prescris, ci atârnă de la Guvern. Noi lam mai 
prelungit, îl vom mai prelungi încă pe 15 zile. 
Ce mai voiţi încă? Osinâa, celor abătuţi de la lege ?: 
Vom face o anchetă Şi acei cari vor fi călcat. 
iegea, se vor trimite la Curtea qe Casaţie, care. 
peste puţin va fi numită, şi pentru care Ştiţi că, 
arm Stăruit cu toţii. Dacă s'a întârziat pină acum, 
o ştiţi prea bine că a, fost oprită, de înprejurări' 
înalte, peste cari nu se putea, trece. 

Ce mai cereți acum? Nimic. Dar acum vă cer 
ei, cer, în numele țării, să ne unim cu toţii, să. 
ne apucăm de lucru, să facem legi. Legi, legi, 
d-lor, una după alta, ca să rupem lanţul care a. 
Sdrobit libertatea şi a, lăsat abuzurile. Să lănţuim 
abuzurile şi să se sloboază libertatea, (aplause). 

Şedinţa de la 15 Februarie 1862, 
(Supliment la Monitor No. 40, 41, 42 şi 43). 

In şedinţa de la 13 Februarie 4.1. Brătianu atrage aten- 
țiunea Ministrului de interne asupra inserării în Monitor a. 

22
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unor acte, cari, după părerea d-sale, nu sunt de domeniul 

Monitorului. 
« După cât ştii, zice d-sa, Monitorul Statului e destinat 

«la publicarea actelor oficiale şi altor acte, cari sunt de 

«natură, a lumina ţara asupra osebitelor ramuri de admi- 

« nistraţiune, de finante, de statistică şi alte asemenea ma- 

aterii. Văz însă că se trec acum defăimări din partea unor 

«cetăţeni în contra unor deputaţi. ') Eu ştiam că asemenea 

a atacuri se fac numai în jurnalele particulare, cari pot intra 

«în polemică, şi nici de cum într'o foaie oficială a Statului. 

« Am văzut in Monitor o adresă a unor cetăţeni din Piteşti, 

« în care se zice despre cuvintele mele din Cameră că sunt 

« neadevărate. Inţeleg să fi făcut Ministeriul o anchetă şi 

«să publice rezultatul el; dar or care cetăţean, care ar voi 

«să defaime pe un deputat, să treacă defăimările sale în Mo- 

« nilor, mi se pare că nu este încă de competenţa Monito- 

a rului nici de demnitatea Guvernului.» 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. D-nu loan 

Brătianu mi-a făcut o interpelare alaltă-ieri şi oare- 

cari întrebări, zicend că a greşit Guvernul trecend 

în Monitor o petiţiune a mai multor alegători din 

toate colegiile din Piteşti, prin care se plâng contra 

ziselor d-lui din Adunare. Nu ştii pină unde 

este greşit un Guvern, dacă se bucură şi el de 

libertatea. presei, nu ca să ocărască, nu ca să 

dojenească, nu ca să pirască pe cine-va, ci ca 

să priimească plângerile unor oameni nu parti- 

culari, ci cari au oure cari posiţiuni oficiale prin 

partea ce ieaii la formarea Camerii. 

1) Treizeci şi şease de alegetori din judeţul Argey protestaseră printr'o 
telegramă către Ministrul Justiţiei în contra celor zise de d-nu I. Brătianu 
în Cameră asupra formării listelor electorale. Această telegramă se află 
publicată în Monitorul de la 19 Februarie 1862.
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Dacă am vorbi de legi de presă, asemenea legi 
nu sunt trebuincioase pentru a înfrâna pe Gu. 
vern, ci pe acea presă, de care d-vostră cei ce 
aţi venit de dincolo de Milcov V'aţi speriat, iar 
nu presa, Guvernului, care publică apărarea, unor 
cetăţeni. Dacă cei ce ati scris contra ziselor d-lui 
Brătianu în Monitor asi greşit, calomniază, sunt 
tribunale, unde d. Brătianu îşi poate cere satis- 
facerea. In presa particulară s'au v&zuţ persoane 
oficiale, cari publică lucruri ce nu se scriau de 
cat în timpurile cele mai năprasnice ale Franciei 
Şi pe cari Francia ar fi voit chiar cu sânge să le 
şteargă din paginile istoriei. Guvernul nu publică 
asemenea adrese făcendu-se solidar de dinsele, ci 
pentru că se crede îndatorat a da publicului ase- 
menea plângeri ce i se trimit. Dacă ele sunt ade- 
verate saii nu, aceasta o vor dovedi comisiunile 
de anchetă ce va trimite Guvernul în judeţe, 
Şi, pînă când se va înfiinţa Curtea de Casaţiune, 
cei ce se cred atacați să reclame dinaintea tribu- 
nalelor. 

D-nu I. Brătianu, Nu e vorba deo petițiune, ci dacă un deputat a spus un adevăr sau un neadevăr; e vorba mai mult şi de cât de onoarea unui deputat, e vorba de onoarea şi demnitatea întregii Camere, căci Camera întreagă se simte ofensată, când se laxează de neadevsăruri cuvințele pronunţate la tribuna ei, şi aceasta ae către o foaie care este organul oficial aj Guvernului...
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Barbu Katargiu. Domnilor! Aţi auzit ce s'a zis. 

Din teoria aceasta trag o singură conclusiune. 

D-nu Brătianu zice că un deputat poate veni, a- 

coperit de inviolabilitatea sa, să defaime pe oa- 

menii Guvernului, pe alegătorii aceia, în virtutea, 

cărora ne aflăm aici, şi că ei n'ai nici un drept 

de a seapă&ra, dea spune publicului că acele de- 

faime erai neadevărate. Monitorul, publicând acea 

plângere, a făcut un servicii! d-lui Brătianu, în 

lesnindu'i ocasiunea de a trage la tribunale pe 

cei subscrişi, spre a se dovedi adevărul. 

D-sa, a vorbitde listele electorale, de illegale neîn- 

scrieri şi alte asemenea lucruri, pe cari le auzim 

neîncetat de trei ani de zile. D-sa a vorbit de 

anarchie şi despotism, de perturbaţie. D-lor, anar- 

chia, şi despotismul nu sunt în publicarea în Moni- 

tor a plângerilor unor cetăţeni, ci în cuvintele 

ce se rostesc că atâta emfază în Adunare. Ce ! Un 

deputat are voie de a ataca, şi d-v. nu suferiţi nici 

măcar ca Guvernul să lase în Monitor pe atacați 

să se bucure de libertatea presei, spre a se apăra ? 

Libertatea, pentru care s'a strigat atât, trebue să 

fie în fapte, nu pe buze. 

Noi am declarat aici că vom orindui a se face 

cercetări riguroase în privinţa formării listelor 

electorale, că vom da judecății pe ioţi acei func- 

ționari, cari se vor descoperi a fi comis abuzuri, 
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călcând legea şi căderile ei. Atunci când aceste 
cercetări ne vor da rezultatul lor, vom putea, 
cunoaşte cine a vorbit adevărul Şi cine neadevăr. 
Pină atunci crez pe toată lumea şi nu crez pe 
nimeni. 

D-nu [. Brătianu... Nimeni n'a contestat Guvernului dreptul de a'şi apăra actele şi politica sa prin Monitor. Ei am susţinut numai că Monitorul nu se poate face organul patimilor şi luptelor particularilor..... D-nu Preşedinte al Consiliului a zis că este liber or cine a se adresa la tribunal. Dar pen- tru ce ? Pentru o publicare făcută în Monitor în partea o- ficială ? Va să zică dar să reclam în contra Guvernului la tribunalele Guvernului. Ştiţi, domnilor, că n'avem o magi se tratură independentă, o magistratură inamovibilă. Noi ne plângem tocmai contra acelor tribunale, şi să mergem în judecată iar înaintea lor, şi în contra Guvernului? Gândi- ți-vă, domnilor, că, poate să nu fiţi tot-d'a-una representanţi ai opiniunilor acelor persoane, cari vor fila Guvern ; gân- diți-vă că poate să nu aveţi tot-d'a-una majoritatea in Ca- meră, şi că lăsaţi printr'aceasta un antecedent, care va fi fatal pentru d-v, şi ţara întreagă, căci, dacă Guvernul poate să lovească pe deputaţi prin Monitor in opiniunile lor, a- tunci nu mai există Cameră, regimul parlamentar e în pe- Tricul, nu mai e libertate, nu mai e nici chiar moralitate. 

Barbu Katargiu. Auz vorba de dare în jude- 
cată a Ministeriului. Ei bine, daţi-l în judecată, 
(întreruperi sgomotoase. Daţi-mi voie să 'mi desluşesc 
cuvintele. S'a zis că, n'aveţi încredere în Guvern, că 
n'avem legi, n'avem mijloace de a merge în u- 
decată. Va să zică, într'alte vorbe, că nimeni 
nu se poate apăra astă-zi.
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Ştiţi, domnilor, că chiar redactorii jurnalelor 

particulare, îndată ce un articol e subscris, îşi 

spală mâinile de or-ce răspundere, şi ceea, ce 

pot face redactorii particulari sa nu o poată face 

jurnalul oficial? Am isprăvit cuventul de adinea- 

uri zicend: crez pe toată lumea şi nu crez pe 

nimeni. Monitorul nu e pentru luptele de partid, 

căci el nu cunoaşte partide. Sunt alegători 

din toate colegiile judeţului Argeş, cari vin şi 

zic Guvernului că ceea ce sa spus aci nu este e- 

xact. Ce zice Guvernul? Ascultă ţara! Ascultă, 

d-le Brătiene, ce zic aceşti oameni. Ce trebue să 

facă. Guvernul? Să tacă şi să lase sub acuzare 

pe aceşti oameni, cari fac parte din corpurile 

de unde derivă puterea noastră, cari îşi au şi 

ei locul în lucrările oficiale chiar aci, în Cameră, 

unde este publicitatea cea mai înaltă? Dar ni se 

va zice că nu sunţ alegători, că sunt înscrişi 

pe nedrept? Nu, domnilor; ei sunt alegători, pe 

cât timp figurează pe liste, şi nu vor înceta de 

cât numai atunci când, după ce se vor orindui 

anchete, se vor dovedi că, în adevăr, s'ail comis 

abuzuri de către administraţiuni şi tribunale, 

culpabilii se vor da judecății, iar cei răi înscrişi 

se vor şterge. Pină atunci însă ei nu încetează 

de a compune corpul electoral al ţării, şi Guver-  



343 
—————— 

nul îi va apăra, atât pe aceștia ca, cetăţeni, cât 
Şi pe cei d'Antâit ca funcţionari. 

Guvernul n'a venit şi nici nu vine să des- 
minţă pe nimeni că a zis cutare lucru, care nu 
e adevărat. Guvernul nu zice că n'a publicat pe- 
tiţia. A publicat, dar iscălită, şi dacă petiția e 
iscălită, este sub respunderea acelora, cari aii is- 
călit'o. Așa dar nică o altă întrebare nu avea, 
loc, de cât dacă acele iscălituri sunt adevărate, 
şi îndrăsnească cine-va să zică, că nu sunt! 

D. Cogălniceanu ştie câtă consideraţie am pen- 
tru persoana d-sale; însă dea 'mi voie ai spune 
că atât propunerea ce a, făcut, cât şi înferbin- 
țeala cu care a aperat'o, nu-şi aveau locul. Tre- - 
bue Monitorul să tacă de cate ori vine ţip&tul 
acelora, şi reclamă sub iscălitura şi r&spunderea 
lor? 'Trebue să refuzăm O părticică de publici- 
tate pentru apărarea unor cetăţeni, cari compun 
colegiile electorale ale unui intreg judeţ ? Soco- 
iesc că nu; și o vom face de câte ori vor veni 
asemenea, cazuri. Daca d-v. credeţi alt-fel, ei bine, 
cereți să, vie un alt Ministeriii, căci poate socotiţă 
că noi suntem aici pe flori de trandafiri. 

se citeşte un amendamenţ al Principelui Gr. M, Sturza, prin care se cere trecerea simplă la ordinea zilei, 

Barbu Katargiu. Nu viii să apăr pe -Ministeriu, 
căci nu mai are trebuință; ci să respunz d-lui Bo-  
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zianu. Ti mulţumesc de moderaţiunea cu care a 

apărat propunerea. D-sa a zis însă că doreşte să 

nu se mai facă greşala ce s'a făcut acum în Mo- 

mitor. Aceasta nu s'a făcut nici cu precugetare, 

dar nici fără ştiinţa Ministeriului. Guvernul a so- 

cotit că nici o lege nu-l opreşte de a publica ase- 

menea petiţiuni in Monitor. El nu se poate 

supune de cât legii sancţionate şi promulgate. 

Faceţi dar legi că se restringeţi pe Monitor, iar 

nu propuneri. 

In cazuri mari, tălmăcirea legilor în ființă, 

puse în lucrare de ani intregi, se face ast-fel că 

Ministeriul vine a cere o desluşire de la Cameră, 

şi desluşirea dată de Cameră se pune în lucrare 

de către Ministeriit. Au fost însă exemple când 

voturile cerute Camerii de insu-'şi Ministeriul au 

fost lăsate în părăsire de acela-'şi Ministerii, care 

Je solicitase. Această pildă s'a dat de alţii, nu 

de noi. Vreţi să puneţi pe Ministeriii în po- 

sițiune de a nu ţinea în seamă propunerea 

d-voastră? Nueste lege, care să oprească pe Monitor 

de a publica asemenea reclamări. Numai când 

vor purta iscăliturile Miniştrilor, numai atunci 

sunt ei răspunzători, dar când este ceva subscris 

de alţii, aceia numai răspund. Faceţi legii să 

restringeţă. Monitorul. Pină atunci se bucură şi 

el de libertatea celor-l-alte ziare. Ministeriul voe- 
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şte ca ce se rosteşte în Cameră să fie sfint; de 
aceea, cere legi. 

Barbu Katargiu, Ministrul de interne, dă citire unui Me- 
sagiu, prin care se trimite dous proiecte de lege şi a nume 
unul relativ la cererea unui credit de 400 mii de lei pen- tru plata dobânzii la înprumuturile provizorii, ce Tezaurul 
va face in cursul anului 1862, iar cel de al doilea pentru aşezarea unui serviciu de dobânzi la datoria flotantă. 

Şedinţa de la 21 Februarie 1862, 
(Supliment la Monitor No. 47,) 

Dou& sute de terani, voind să vie ea să salute pe Domn 
şi pe deputaţi cu ocaziunea zilei de la 24 Ianuarie1861, zi 
în care se proclamă Unira definitivă a Principatelor, ai fost 
opriţi de Guvern. Un subrefect (Notaraj a fost bătut şi grei 
rănit Miniştrii au fost huiduiţi de ţărani. 

D. 1. Brătianu. Dă citire următoarei interpelări : 
Monitorul oficial a vestit sugrumarea unei încercări de 

resculare. din partea ţăranilor pentru 24 Ianuarie. De atunci 
sute de ţărani stau închişi la Văcăreşti. Arestări şi violări 
de domiciliă afară din lege se execută intr'un mod foarte 
larg : ţăranii, atât la Văcăreşti cât şi pe la sate, sunt mal- 
tractaţi, persecutați şi chinuiţi, ca în timpul invasiunilor tur- 
ceşti şi muscâleşti. 

Întreb dar pe dd. Miniştri din întru şi al justiţiei, căci 
credem că cercetarea va fi avut timp a se face în curs de 
o lună de zile, dacă a fost răseulare politică? Şi în caz de 
afirmare, de ce capii acestei r&sculări, care, după ziarul d. 
Brăiloiu, ar fi chiar pe băncile Adunării, sunt nebântuiţi, 
când victimele lor sunt tractate ca în timpul inquisiţiunii ? 

Barbu Katargiu, preşedintele Consiliului. R&spund
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îndată. Ştiţi, domnilor, în ce înprejurări am ve- 

nit noi la Ministeriu. Ştiţi că or ce om care 'şi 

iubeşte, nu familia, nu pe sine, ci ţara sa, se 

cutremură de consecinţele fatale ce putea avea 

acea, mişcare, asupra căreia suntem interpelaţi. 

Nimeni nu cunoaştea, nu putea prevedea, rezul- 

tatele ei, şi era o îngrijire generală. Guvernul 

nu a făcut alt, de cât ceea ce se face în ţările 

cele mai civilizate. Guvernul cu înţelepciune a 

înnăbuşit mişcarea. S'aii prins oameni cu armele 

în mână, oameni, cari ai îndrăsnit să bată, să 

înpungă şi să înjunghie pe funcţionarii publici, 

pe sub-prefecţi şi pe procurori, ba chiar şi pe 

un strein, care le a intrat în mână; aii făcut 

omoruri, căci sluga procurorului a şi murit; oa- 

meni, cari ail jefuit, ai spart case şi au luat arme, 

aii spart cutiile satelor şi ai luat bani; în fine 

oameni, cari ait făcut fapte de acelea, cari nu 

Sai văzut de cât la naţiunile cele mai barbare, 

la Vandali. 

Pe aceşti oameni, domnilor, Guvernul i-a prins 

şi i-a arestat. 

Ni se zice acum că sunt tractaţi ca în timpii 

inquisiţiunii. Nu, domnilor; nu sunt în chinuri, 

ci în cercetarea, justiţiei. Procurorii sunt necon- 

tenit acolo, spre a 'şi înplini datoriile ce legea 

prescrie. Cei prinşi sunt în număr de 200. A- 
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cestora, trebue să li se facă cercetare, să se pă- 
zească procedura, şi ştiţi ce va să zică o Pro- 
cedură criminală : cei inocenți să nu se chi- 
nuiască, dar culpabilii să fie dovediţi, daţi justiţiei 
şi pedepsiţi. Ni se zice că în inchisoare sunt chi- 
nuiţi. Dar să vedem cari sunt chinurile ? Stai 
în mănăstirea Văcăreşti, au cinci camere pentru 
dinşii, mănâncă hrana militarilor, sunt scoşi în 
toate zilele să facă, mişcare şi să iea aer. Poate 
ca aceasta este singura tractare inquisitorială ce 
li se face, fiind-că sunt scoşi cu sila la aer, ca, să, 
nu se înbolnăvească, A fost însu-'și directorul Mi- 
nisteriului Justiţiei acolo, şi, la întrebarea ce le 
a facut dacă aii hrană şi locuinţe bune, aii respuns 
cu toţii că sunt foarte mulţumiţi, pentru care 
sa încheiat jurnal. Ni se zice că ziarile vorbesc 
că urzitorii acelei mişcări ar fi stând pe băncile 
Adunării, fie de jos fie ae sus. Cât pentru Guvern, 
el “şi-a tăcut datoria. A fost o rescoală, domnilor, 
care ameninţa, nu pe unii din no), ci liniştea şi 
viitorul acestei țări, o răscoală, care ar fi putut 
da țării o lovitură ce ar fi cufundat'o în pră- 
pastia nenorocirilor, din care nici strănepoții noştri 
n'ar fi putut'o scoate, 

Socotesc dar că Guvernul, -care a innăbuşit o 
asemenea încercare a făcut tot ce trebue să facă
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un Guvern înţelept, şi dacă d-voastră nu veţi în- 

cuviinţa urmarea acestui Ministeriu..... 

(Mai multe voci: prea bine! prea bine!) 

Sgomot în Adunare cu semne de aprobare; mai mulţi 

cer ordinea zilei. 

Adunarea încuviinţează. 

Şedinţa de la 26 Februarie 1862 

(Supliment la Monitor No. 48, 49, 50 şi 51.) 

Asupra acordării unui credit de 400.000 lei vechi, cerut 

de Ministeriu pentru plata dobânzilor ce Vistieria va fi ne- 

voită a face în cursul anului 1862, d. loan Brătianu rele- 

vând cuvintele din sesiunea precedentă ale lui B. Katar- 

giu că ţara ar fi falită, acesta din urmă cere cuvântul. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. V&z, dom- 

nilor, că se face o confuziune, amestecându-se în 

cererea ce vă facem azi cestiunea chieltuielilor 

trecute, a bilanţului, a socotelilor şi a altele a- 

semenea observări ale d-lui Brătianu, cari mă 

fac a lua, cuvântul, spre a arăta ce cerem noi 

prin acest proiect de lege şi pentru ce cerem. 

Să vedem mai ântâiu cea găsit Ministeriul, când 

a venit la putere, pentru ca să facă astă-zi a- 

ceastă cerere? Ministeriul a văzut că Statul se 

afla în acea posiţiune nenorocită de a cădea sub 

acea înpovărătoare vorbă de falit, care vorbă 

se poate aplica atuncă când cine-va, fie Statul 

L
a
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fie un particular, nu poate respunde la timp în- 
datoririle ce a contractat, chiar dacă în urmă, 
Sar dovedi că activul este mai mare de cât pa- 
Sivul, 

Prin urmare, chiar în cazul când Tezaurul nostru 
avea creanţe mult mai mari qe cat datorii, tot 
i se putea aplica, acest cuvent, dacă o dată nu 
era in stare a face onoare angajamentelor sale, 
dacă, nu putea, răspunde cele maj ne&părate chel- 
tuieli zilnice, şi ştiţi, domnilor, ce sunt aceste 
cheltuieli zilnice? E hrana, soldaţilor în cazarme, 
sunt medicamentele bolnavilor în spitale, e între- 
ținerea, copiilor în şcoale. 

Venind la Guvern Şi găsind această stare de 
lucruri, văzend că sunt 20 de milioane neinca- 
sate din cauza nepunerii în lucrare a unei legi, 
care s'a aplicat în timp de 20 ani, scutindu-ne 
de atâtea dificultăţi ce întempinăm azi; găsind 
Tezaurul încărcat cu o datorie, pentru care Mi- 
nisteriul actual nu e responsabil precum şi nică cel 
precedent, căci și el a găsit'o; apoi, prin aplica- 
Tea, aceluia-'şi budget în timp de duoi ani d'a rin- 
dul, găsind şi cheltuieli noui neprevăzute în bud- 
get—, găsind noi toaţe acestea, domnilor, trebue 
oare să trecem prin acele Furci Caudine de a com- 
promite în faţa Europei starea, finanţiară a ţării 
noastre? Cici, domnilor, cele patru milioane nu
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mai sunt astă-zi în ţară, sunt la Rotschild şi alți 

banchieri. Şi oare astă-zi, când suntem într'o epocă, 

de organizare, când avem atâtea inbunătăţiri de 

făcut, când avem totul de creat, nu este tre- 

buinţă ca Statul nostru să aibă un credit în o- 

chii Europei? Dar ce consideraţie ar mai avea 

ţara, care ar mai fi creditul Statului, când nici 

măcar aceste biete patru milioane nu le ar pu- 

tea plăti? * | 

Ce vine astă-zi a cere Guvernul? 

Ceea, ce aii toate Statele din Europa, ceea ce 

are fie-care om, adică acea disposiţiune de a pu- 

tea lua de la un banchier o sumă, cu care să-şi 

poată întempina la moment plăţile, ce ar avea 

a răspunde. , 

Apoi mai văz că unii se îngrijesc oarecumde 

cuvântul de datorie flotantă. Recomand pentru 

explicarea acestui cuvânt dicţionarul lui Garnier 

Pagbs, şi veţi vedea că, pe langă alte înţelesuri, 

cel principal, care se dă acestui cuvent este: „da- 

toriile ce se ieaii spre acoperirea cheltuielilor cu- 

rente, şi cari se plătesc in cursul aceluia-'şi an.“ 

S'a mai zis că se inpovărează Statul cu atâtea 

înprumuturi. Nu, domnilor; curând o să vă cerem 

legea de execuţiune, pentru că avem 20 de mili- 

oane de incasat încă, numai din cauză că legea de 

execuţiune de pînă acum nu mai e azi aplicabilă.
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Şi apoi, domnilor, în faţa unei posiţiuni ca aceea, 
a Tezaurului nostru, de a nu putea urni nicj chel- 
tuielile zilnice, dacă noi am fi prelungit starea aceasta de lucruri şi nu am fi venit Să cerem 
ajutorul d-voastră, oare nu ne ați fi acuzat de 
o mare neingrijire ? Dacă nu am fi venit a vă 
propune 0 asemenea, mesură, nu ne aţi fi în- 
trebat de ce nu v'am cerut un credit, de ce nu 
am cerut. un înprumut ? Vedeţi dar, domnilor, 
că noi nu cerem alt de cât ceea ce mai în urmă, 
ne aţi fi zis d-voastră. Nu cerem un înprumut, 
prin care să punem pe fisc în posiţiunea. aceea, 
de a nu putea plăti nici o dată, ci cerem numaj 
un credit de a putea la necesitate găsi cu uşu- 
rință oameni, cari se poată înlesni cheltuielile 
urgente ale Statului, acel crediţ ce îl are fie care 
particular. Ştiţi, domnilor, ce vâlvă mare s'a făcut 
în toată Europa, ce renume a dobândit, creditul 
nostru, atunci când ai ars Bucureştii, şi când, 
cu toată această catastrofă, plăţile s'a răspuns 
de către toţi cu cea mai exactă punctualitate. 
EX bine, tot o asemenea vâlvă, dar întrun sens 
cu totul contrarii, întrun sens cu totul desavan- 
tagios creditului nostru, se va respândi Şi astăzi, 
când Statul nu va fi în stare a 'Şi păzi îndatori- 
rile contractate, nu va fi în putinţă de a r&spunde 
nici cheltuielile de zi, acele cheltuieli, domnilor, 

=
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cari privesc la întreţinerea soldaţilor, la căuta- 

rea bolnavilor şi altele asemenea. 

Ni sa mai zis că Ministeriului Golescu i s'a 

cerut în 6 zile bilanţul de starea finanţiară, Ştiţi 

însă, domnilor, în ce posiţiune era acel Minis- 

teriii, şi în ce posiţiune se află, cel de astăzi. 

Ministeriul trecut a voit se v& presinte bilan- 

ţul Principatelor Unite, dar Principatele nu erau 

încă unite. Guvernul de astă-zi însă trebue să 

vă dea, bilanţul României, şi acest bilanţ nu se 
face în câte-va, zile, nici chiar într'o lună; căcă 

socotiți, domnilor, şi minutele de cari putem dis- 

pune şi veţi vedea că nică timpul material nu 

ne a putut permite a vă presenta, încă o ase- 

menea lucrare, mai ales când cancelariile Mol- 

dovii sunt încă acolo, şi, cu toate că am 

făcut chibzuire de a aduce câte unul toate Minis- 

teriile aică, totu-"şi aceasta nu o putem face aşa, re- 

pede, ci cu o de aproape îngrijire, spre a nu 

compromite interesele acelei părţi a ţării, a nu 

aduce o mai mare desordine în lucruri şi a face 

pe Moldova să strige că Unirea pentru dinsa a 

fost o prăpastie. 

Vedeţi dar, domnilor, dacă, în aceste condi- 

ţiuni, puteam noi pregăti în scurtul timp, de când 

suntem la Guvern, acel bilanţ general al Romă- 

nici, de care ni s'a vorbit. Dacă, pe când m8 
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aflam pe acele bance de deputat, am cerut Mi- nisteriului Golescu a ne da o expunere de sta. rea finanţelor, cererea noastră de atunci era cu totul la, locul ei, căci Situaţiunea, acelui Minis teriu era cu totul osebită de aceea a Minis- teriului actual. Comparaţiunea dar a fost ne- dreaptă, ca şi cererea ce ni sa, făcut, şi, zicena aceste cuvinte, nu le adresez majorităţii, ci unui deputat 1), căruia trebuia să respunz. 

C. Steriade întreabă pe Ministrul de finanţe cu ce fonduri va putea să plătească aceste inprumuturi ? Cu cei 400 000 lei ce-i cere ? Cu aceştia abia va putea plăti dobânda celor 4 milioane înprumutate. Şi apoi ei ai cu totul altă destina- țiune, anume aceea de a plăti dobânda daţoriei flotante, ce se poate face în cursul anului 1862 şi care trebue acqui- tată în cursul aceluia-'şi an. Cu cele AU milioane din r&- măşiţe ? Dar Guvernul nu are 0 asemenea, autorizaţie din partea Camerii, 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. De şi văz 
că discusiunea se urmează tot asupra, cestiunii ge- nerale, care este închisă, totu-'şi rEspund, pentru că nu voii să las pe nimeni fără răspuns. Re- cunosc că din puntul de vedere al manipula- țiunii pecuniare, d-nu Steriade are dreptate; dar d-lui face o confusiune, Ministeriul, de Şi V'a vor- 

bit în expunerea sa de motive de datoria ce are fis- 
cul de aici, de cea, adusă ca zestre din Moldova, 

1) D-nu 1, Brătianu.
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totu-'şi n'a înțeles că, cu suma ce vă cere, are să 

acopere acele datorii; ci această sumă are să serve 

ca să preîntempine plăţile zilnice, să câştige 

credit în ţară, ca, or când va ridica glasul să 

ceară un înprumut, să poată găsi; căcă pentru 

_ datoriile contractate mai 'naintese află fonduri, dar 

acelea, intră in cercul budgetelor. Datoria ce s'a 

format acum e indirectă, ea s'a format prin trans- 

miterea, bonurilor, cari negreşit că aii trecut şi 

în ţări streine. De aceea venim să cerem aceşti 

400,000 lei, ca să putem avea credit în piaţă 

şi să putem face plăţile la timp. Noi n'am ve- 

nit azi să cerem un înprumut pentru plata da- 

toriei de 8 milioane şi alte datorii ce maisunt, 

pentru că ne ar fi fost imposibil. Camera sar 

fi spăimentat, şi noi nu suntem încă în stare 

să'i presentăm azi un tabloii lămurit de starea 

finanţelor. V8 rog dar să venim la cestiune. 

Noi vă cerem 400,000 lei, pe cari "i vom între- 

buinţa ca, dobândi la, înprumuturi parţiale mai 

mari saii mai mică, cu cari să putem prein- 

tempina, plăţile zilnice. Noi nu ştim, şi prin ur- 

mare nu vă putem spune, ce se află în socote- 

lile Statului, căci nu sunt cercetate de zeceani, 

şi dacă ar fi să vă spun cum stai, o să vă în- 

spăimântaţi. D-nu Ministru de Control 'mi-a spus 

că numai în Ţara Românească sunt resturi de 
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70 mil. Ve 10g dar, nu mai încureaţi lucrurile Şi VE ţineţi numai la, cererea Guvernului, care nu € alta de cât suma de 400,000 lei, destinata, pentru cheltuielile curente, plăţi pe dobânzi, sca- denţe, etc. ete, 

D-nu 1. Brătianu cere să i se arate adevărata situaţie a finanţelor, pentru că Ministeriul a declarat în Decembre că 

schimbat aşa de repede şi, din Decembre pină acum, a ajuns într'o stare aşa de proastă, în câţ Ministeriul să fe nevoit a cere un noi credit, 

Ministrul Justiţiei arată ca, Ministeriul nu cere facultatea de a se înprumuta, ci doreşte să i se recunoască o cifră neprevezută în budget, adică suma ce are a se plăti îndo- bânzi pentru cazul când s'ar face Înprumuturi ; căci de unde ar putea Ministeriul să iea o sumă ce nu e prevăzută în budget? Sumele venitului intră regulat în casă şi Ministe- riul va fi siliţ pentru cheltuieli zilnice să iea cu înprumut de la banchieri, ca să-'şi facă plăţile. Suma înprumutată se va r&spunde din venitul ce va intra, negreşit în casă; dar pentru suma trebuincioasă la dobânzi, aceasta nu se poate lua de nică-ieri, de nu va f prevăzută, în budget. Pentru aceasta Ministeriul trebue să aibă un „credit, şi această facultate o cere prin proiectul de faţă, iar nu facultatea de a se inprumuta 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. După cele zise de d. Ministru al J ustiţiei, am puţine de adăo- gat. D-nu Brătianu ne vorbi de bilanţuri, pentru ca să vază de se poate acorda acest credit. By bine, să zicem că vam dat bilanţul. Din acest
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bilanţ să presupunem că aţi văzut că Vistieria 

are un escedent, să zicem de zece milioane ; 

şi cu toate acestea, are trebuinţă, este înpreju- 

rarea, pentru un moment, că trebue a se în- 

_prumuta ; sai, din contră, Casa Statului are un 

deficit de 10 milioane şi se vede în nevoie a 

mai contracta un înprumut. Aceasta s'a văzut 

că se face în toate părţile şi în Statele cele 

mai civilizate. Mam explicat destul de bine; am 

vorbit româneşte. Dacă nu m'am explicat, crez 

că trebue să învăţ altă limbă, fiind că cu acea- 

sta nu pot mai bine. 

Principele Gr. M. Sturza citeşte raportul Comisiunii în- 

sărcinate cu examinarea proiectului de lege pentru înfiin- 

ţarea unui Comitet legislativ provizorii. 

D-nu M. Cogălniceanu vorbeşte în contra acestui proiect 

de lege, pentru că, pe de o parte, Ministeriul nu voeşte 

să vie cu proiecte de legi definitive, iar pe de alta, pentru 

că, prin acest proiect, se pidică Adunării or ce drept de 

iniţiativă în facerea, legilor. 

Barbu Katargiu. Aş fi înţeles toată argumentaţia 

d-lui Cogălniceanu, când ar fi fost vorba de a tracta 

asta-zi definitiv cestiunea, iniţiativei ; dar astă-zi 

deie-“mi voie d. Cogălniceanu a zice că toată vor- 

birea, aceasta este deşartă. D-sa ne a vorbit că 

mar mail voi să vază nimic provizorii. Domnilor, 

este foarte uşor a zice, dar foarte anevoie a face 

ce zice d. Cogălniceanu. Suntem aci după Con- 
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venţiune, da or ba ? Este ea legea, noastră fun- 
damentală or nu ? Ce a făcut Convenţiunea ? Con- 
venţiunea a zis că pentru legile comune, atunci 
când amendou& Principatele formati două State 
deosebite, să-'şi trimiţă, fie-care din ele delegaţi 
la Comisiunea, Centrală, pentru ca, să facă aceste 
legi comune, remânena Ministeriului numai dreptul 
de a infăţișa legile speciale, Legătura, nu era aşa, 
de strinsă între ţări atunci ca, acum, de când 
Comisiunea, Centrală, s'a desflinţat. D-nu Cogaălni- 
ceanu zice că acum a intrat fie-care în drepturile 
sale. Şi ei zic tot ca d-lui; însă în drepturile sale, 
aşa după cum erati marginile prescrise de Conven.- 
ţiune; însă în drepturile sale în principii, iar nu în 
formă, căci aceasta nu era, prevăzută de lege. E 
vorba dar astă-zi se vedem forma, cu care tre- 
bue să începem aceste lucrări. 

Ştiţi prea bine că, Indienii, în mitologia, lor, 
ziceai că lumea, e în spinarea unul elefant, şi ele- 
fantul pe o broască ţestoasă. Dar sub broasca, ţes- 
toasă ce este? Aceasta e cestiunea, : cine era să 
facă proiectul pentru regularea formelor iniţia- 
tivei ? Noi singuri ? Vedeţi că suntem destul de. 
modeşti spre a nu o face singuri, şi venim să 
întindem mâna, Camerii, spre a lucra înpreună, 
Camera singură ? Atunci zicem : nu, pentru că 
dreptul acesta ea nu l'a avut pină acum, şi toc-
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mai pentru ca să regulăm aceasta, vă facem pro- 

punerea de faţă. Dar să presupunem, pentru un 

minut, că am priimi această sarcină. Ce se în- 

templă atunci? Două lucruri. Ântâiii ne am da 

drepturi ce nu ar fi bine definite şi nu am şti în 

ce limite să le exercităm. Al doilea am ridica un 

drept firesc al Camerii, pe care nu avem drep- 

tul să 7] ridicăm, acela dea veni ca să conlucreze: 

cu noi tocmai asupra acestei baze parlamentare. 

Vedeţi dar, d-lor, că ceea ce am făcut, era 

tot ce omeneşte puteam face, spre a se ho- 

tări definitiv pe urmă căderile şi modurile de: 

a, exercita fie-care dreptul de iniţiativă. 

Acum, vă întreb, dacă am lăsa modestia, aceasta. 

la o parte —, modestie, care e o modestie politică, 

şi-'şi are consecinţele ei, — şi am face noi numai de 

cât o lege definitivă de înfiinţarea acestei ini- 

ţiative, nu s'ar pune oare, cu înființarea acestei 

legi, Camera în neputinţă de a lucra, alte legi 

de reorganizare ? Oare ce s'ar face acea, Moldovă 

care geme în starea în care se afla astăzi, de 

care sufer toţi cei ce sunt acolo şi de care noi 

avem grije şi nu ne putem odihni nici ziua nici 

noapiea, ca să'i dăm şi ei o bază, baza aceea, 

pe care aşezând'o să legăm pentru tot-d'a-una. 

această Unire, care se cleatină? Vedeţi dar, d-lor, 

că, de se va respinge acest Comitet, e o pră- 
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pastie pentru Tara Românească, pentru Unire Şi 
pentru Moldova mai cu seamă. Acest Comiteţ 
va, face legile organice, fără cari este peste pu- 
tință să, guverneze cine-va; el poate schimba, 
chiar legea, electorală, Oare în mijlocul mării, 
când furtuna, suflă, când corabia, iea, apă, îşi pe- 
trece cine-va timpul cu lucruri de a doua, mână, 
sau se ocupă dea astupa locul pe unde intră apa, care ameninţă naufragii? Cestiunea, iniţiativei 
este de a doua mână ; cestiunea, principală e să 
scăpăm corabia să nu se înnece. Dacă vom is- 
buti să facem aceste legi, ca, să putem scăpa 
corabia, atunci închidem cu demnitate sesiunea, ; 
iar dacă nu vom face aceasta, atunci aruncăm 
în abis posiţiunea noastră, politică şi mai cu 
seamă pe aceea a Moldovii! 

D-nu M, Cogălniceanu combate din noă proiectul, pen- tru-că d-sa nu voeşte ca un drept fundamental să se ex- plice printr'o interpretare. D-sa cere legi definitive, cere să nu se discute numai forma, ci şi fondul. Oratorul întreabă dacă Adunarea are sai nu dreptul de iniţiativă şi provoacă pe Guvern să-şi spună părerea sa asupra acestui punţ. Dacă Guvernul îi recunoaşte acest drept, atunci să vie cu un proiect de lege definitiv, ca să arate cum să se exer. cite iniţiativa. D-sa zice că înfiinţarea Comitetului Provizo- riă nu va putea uşura durerile Moldovii. Durerile Moldovii consistă de o cam dată nu în reorganizare, ci în adminis- traţie bună. Oratorul termină cu vorbele: «Să ni se dea U- nirea, să ni se dea titlul ce ni se refuză de România 7» (Aplause sgomotoase)



360 

Barbu Katargiu. Domnule Preşedinte, mă simţ 

dator să atrag luarea aminte a biuroului că domnii 

deputaţi sunt în drept de a aproba sai desaproba 

întrun chip oare care; dar tribuna, şi mai vir- 

tos funcţionarii Camerii, nu se bucură de acea- 

sta, prerogativă. 

D-nu I. Brătianu. N'ai aplaudat domnii funcţionari, ci 

noi aci, 

Barbu Katargiu. Am auzit aci bătend din pi- 

cioare ! 

D-nu I. Brătianu. Noi am bătut! 

D-nu LI. Brătianu. « Onor. d. Katargiu ne a adus o pildă 

« din cosmogonia indiană şi ne a zis că nu ştie pe ce stă 

«acea broască ţestoasă. Pentru mine nu e nici o îndoială: 

«broasca stă pe autoritatea noastră, pe suveranitatea naţio- 

«nală, pe care o representăm noi aci.» D-sa zice că cestiu- 

nea dreptului de iniţiativă trebuia pusă încă din primele zile 

ale întrunirii Parlamentului român. Trebuia chiar de atunci 

să se numească o Comisiune, care, înpreună cu Guvernul, 

să elaboreze un proiect, care să reguleze această inițiativă 

prin crearea unui corp, care să iea locul Comisiunii Cen- 

trale şi a cărui misiune să fi fost de a regula definitiv e- 

xerciţiul dreptului de iniţiativă. D-sa declară că, pe cât 

timp Comitetul cerut de Guvern nu are numai această mi- 

siune, ci pregătirea tutulor legilor, şi prin urmare ridică o 

parte din iniţiativa Camerii sait a unei părți din Cameră, 

pînă atunci d-sa va vota contra. Oratorul încheie în aceşti 

termini : «Comitetul va fi numit de majoritatea Camerii, 

Ministeriul fiind, după obiceiurile constituţionale, iară-şi 

din majoritate. Prin relaţiunile sale cu majoritatea, Comite- 

tul va şti foarte bine disposiţiunile ei, şi, când se va face 
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o lege, va fi de ajuns să consulte majoritatea, la redactarea proiectelor şi pe urmă, când va veni în Cameră, să strige: ala vot? la vot!» să închiză discusiunea şi să voteze, 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Voiii r&s- 
punde și d-lui Cogălniceanu în puţine cuvinte, 
Şi d-lui Brătianu în mai multe. 

D. Cogălniceanu a zis că, cu prilejul înprumu- 
tului de 400,000 lei, am vorbit qe suferinţele Mol- 
dovii şi că Moldova nu are alte suferinţe de cât 
administraţia, că n'are trebuință de organizare... 
D-nu I. Brătianu (întrerupând). De o cam dată... 

Barbu Katargiu (urmând)... „de o cam dată“ acela, 
S'ar prelungi mult timp, şi iată-ne tot cu provi- 
zoriul, pe care '] combate q. Cogălniceanu. Aş 
dori ca d. Cogălniceanu să vie să asiste numai 
două zile la Ministeriii, ca să vază cari sunt sufe- 
rinţele Moldovii, să vază că sunt cestiuni de lege 
cu totul deosebite de ale noastre, să vază că 
Suntem siliţi să ţinem acolo alt Guvern, un 
directoriat căruia, dacă * am da o latitudine maj 
întinsă, d-nu Cogălniceanu ar fi cel ce arstriga 
mai tare. D-lui a fost cel dântaiii care a cerut 
un singur Guvern; dar, după, organizaţia de azi, 
toate lucrările se concentră, în mâna a 7 oameni, 
cari trebue să dea desluşiri în toate părţile pentru 
cel maj mic lucru, pentru lucruri cari în toate păr- 

M
a
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țile se desleagă de către capii de secţiuni Vedeţi 

dar cât de numeroase şi înpovărate sunt lucră- 

rile noastre, vedeţi cât de preţioase ne sunt mi- 

nutele în faţa atâtor nevoi, şi permiteţi-mi a 

mai repeţi tot acea figură : corabia iea apă de pre- 

tutindeni, şi noi să ne ocupăm de cestiuni se- 

cundare, de posiţiunea mateloţilor, când ar trebui 

să căutăm a ajunge cât mai de grab la portul 

nostru, adică să facem Unirea, care încă nu e: 

desăvirşită, şi care, din potrivă, se cleatină ? 

Acum mă întorc la d. Brătianu, fiind că d-lui 

a zis două cuvinte foarte mari: a zis că baza 

este suveranitatea naţională. Da, în adevăr, însă, 

după formă şi lege, căci alt-fel n'am mai fi numai 

noi aci, ci am intinde acea suveranitate la toţi 

oamenii după uliţe. Pină acum, domnilor, nu v'a 

regulat nimeni cum să exercitaţi acea, suverani- 

tate naţională; v'a regulat numai cum să staţi aci. 

A vorbit apoi de majoritate şi minoritate, şi a. 

zis că, ceea ce face majoritatea nu este bun. Ei 

unul, vă mărturisesc, n'am auzit pînă acum ri- 

dicându-se asemenea cestiune în viaţa mea parla- 

mentară, de şi am asistat la discusiunile parlamen- 

telor din toate Statele constituţionale. D-lui zice 

că majoritatea numește Guvernul, majoritatea, 

compune Comitetul, majoritatea face legile, adică, 

răsturnând cestiunea, ceea ce face majoritatea.
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nu este bine, si trebue să fie lege. ceea, ce: 
face minoritatea. Faceţi dar o asemenea lege ;: schimbaţi regulamentul, D-lor, o dată că este majoritatea, acolo, acolo este suveranitatea popo-- rului, acolo este puterea naţională. Nu: eşim: de aci : or sunt legi fundamentale, cari ne hotăresc. căderile şi în puterea cărora stăm, acilea,. saii nu: ne mai înțelegem bazele sistemului. nostru social, 
D-nu I. Brătianu propune următorul amendamenţ : « Un Comitet provizorii este instituit, cu însărcinarea de «a elabora inpreună cu Guvernul proiectul de lege privitor- «la determinarea dreptului de iniţiativă în facerea'legilor. ». Subserişi: 1. Brătianu, C. 7: Grigorescu, A. Petrescu, N. Golescu, Gr. Iorgulescu, C. Budişteanu,. Gr. Arghiro- polu, Gr. Miculescu, D. Brătianu. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. În urma celor ce s'aii desvoltat aci în Cameră, nu mă maj 
aşteptam la această propunere. D-nu Brătianu pro-. 
pune ca acest Comitet să elaboreze numai legea 
de iniţiativă; d-lui zice că vorba de a se com-: promite Unirea nu'şi are loc, că Românii sunt; înveţaţi a suferi. V'am spus de ce nu poate acest Comitet a, se ocupa numai cu legea iniţiativei, 
pentru că dinsa poate trage cu sine desființarea, 
acestei Camere, poate scădea or adăoga atribu- 
ţiile sale, poate să schimbe cu totul listele elec-. 
torale. V'am zis că, Ministeriul are trebuință de 
aceasta, ca să nu se arunce țara într'o posiţie-
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falsă, să nu se lase, ca să zic aşa, întrun per- 

petuii provizoriu. 

Pe de altă parte, d-samă întreabăde ce Ministe- 

riul nu "și a dat permisiunea să facă singur acele 

projecte de lege? Pentru cuvintele pe.cari vi le 

spusei: pentru ca să nu arunce ţara în acea 

falsă posiţiune; pentru respectul ce arecătre Ca- 

meră, şi pentru că el v'a zis mai "nainte de toate 

că nu va face nimic fără a vă consulta şi alua 

autorizaţia d-voastră, căci e un Ministeriă con- | 

stituţional şi care nu e învăţat să aibălibertatea 

pe buze şi în inimă despotismul. 

Urmează o discusiune la care ieati parte d-nii C. Bozianu, 

Manolaki Costaki, I. Brătianu şi Principeie Gr. M. Sturza. 

După aceştia se ridică B. Katargiu. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Aţi vezut 

că, de la început, Guvernul a avut îngrijirea de 

a veni şi a statornici şi această cestiune arz&- 

toare, de care nu ocupăm azi, şi de aceea am 

priimit redacţiunea făcută de Comisiune. Comi- 

siunea a zis că acel proiect se va supune la dis- 

cusiunea, Camerii îndată ce se va alcătui; dar 

art. 3 este o legătură contra cazurilor de forță 

majoră, contra, cărora, nu putem lupta. Dacă, acel 

Comitet iese din sânul d-v., dacă Ministeriul vă 

declară, că doreşte ca acel proiect să vie ca să 

puie ordine între drepturile puterilor Statului,
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care este temerea d-v? Că, Comitetul va dura, 
numai pină la finele sesiunii Camerii ? Dar să 
facem o ipoteză. Dacă, Adunarea, ostenită, de dis- 
cusiuni lungi ca cele de azi, ar cere câte-va luni 
de amânare, ce e atunci de vină Ministeriul că, 
n'a votat Camera acele proiecte ale Comisiei? 
Mai mult angajament de cât acesta Ministeriul 
nu poate lua.. Toţi suntem oameni însuflați de 
acelea-'şi sentimente şi nu putem face alt-fel de 
cât ceea, ce vorbim aici. 

Principele Gr. M. Sturza. Comisiunea a socotit de a sa 
datorie să rostească foarte precis că acest Comitet va exer- 
cita dreptul de iniţiativă şi al Adunării şi al Guvernului. 
Mandatari ai Adunării, noi a trebuit să arstăm şi respectul 
ce "l avem pentru acest mare drept al Parlamentului. 

Art. 2 zice că, înainte de inchiderea sesiunii, Comitetul va 
supune Camerii acel proiect de lege. La art. 3 se zice că, 
pină când se va înfiinţa acel proiect, Comitetul va funcţiona; 
prin urmare va inceta la închiderea sesiunii. Diferinţa dar 
între proiectul Ministeriului şi cel amendat este că, în a- 
cesta din urmă, Comitetul încetează cu sesiunea. Dar Mi- 
nisteriul se opreşte la acest articul şi zice : poate să fie cir- 
cumstanţe, cari să ne puie în contrazicere cu cele ce am 
hotarit acum. Dacă un caz de forţă majoră va înpiedica pe 
Comitet de a elabora acel proiect pînă la inchiderea sesiunii 
sait pe Cameră de a '1 vota, oare acel Comitet nu va putea 
să funcţioneze pină îşi va înplini misiunea ? Adunarea este 
suverană în decisiunile sale şi va putea tot-d'a-una să dea 
o hotărire la o asemenea înprejurare. Cât pentru noi, am 
socotit de datoria noastră de a preciza că iniţ ativa acestui 
Comitet se exercită şi în numele Adunării, principii pe care 
sunt încredinţat că şi Ministeriul îl recunoaşte.
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Barbu Katargiu. Explicaţiunea dată asupra, ini- 
jțiativei luate de Guvern, ca să ieasă din acest 
impas, dovedeşte că a recunoscut Camerii fiinţa 

„acestui drept şi de aceea am socotit că este de 
prisos adăogirea făcută la art, 2. 1) Dacă apoi, din 

“cazuri de forţă majeră, nu s'ar putea promulga 

acea lege pină la, finele sesiunii, atunci trebue să 
aibă grijă Camera de a lua altă măsură provizorie 

“pînă la deschidere, căcă alt fel ar pune pe Mi. 

nisteriii în nelucrare. Iată cuvântul pentru care 

zic că, de şi în fond elaborarea legii e precisă, 

totu-'şi trebue a se lăsa timpul trebuincios. Zice 
dar că adăogirea -e de prisos, căci pedică ne 

ar aduce, iar nu înlesnire. 

Şedinţa de la 28 Februarie 1862, 

“(Supliment la Monitor No. 53). 

D-nu M. Cogălniceanu işi desvoltă interpelarea privitoare 
la impositul de 11'/2 la sută pentru exportarea sării peste 
Prut. D-sa cere suprimarea acestui imposit, pentru că mic- 
şorează exportul şi favorizează concurenţa altor ţări ea Au- 
stria, Sicilia ete., cari ameninţă sarea noastră pe piaţa Rusiei. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Cabinetului. Domnilor! 
„Am destule a .zice în cestiunea aceasta. Ea nu 

1) Tată art. 2: „Inainte de închiderea sesiuni anului 1862, acest Comitet 
"va supune neapărat la deliberarea Adunării a hotări modul definitiv, după 
care ai a exertita Guvernui şi Adunarea reptul lor de inițiativă legislativă, 
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cere nică un fel de cuvinte pline de figuri reto- 
Tice, cari să producă emoţiuni adânci în Cameră. 
Din contră, voii r6spunde cu sânge rece, căci 
aci e vorba de o cestiune de cifre. 

Voiii începe mai ântâii cu acei 11'je 90 lei 
ce se puseră in Moldova asupra sării exportate 
în Rusia. 

Consiliul de Miniştri a desființat acea, taxă, 
fiind-că i Sa părut anormală, şi ştiţi că et mai 
cu seamă am fost tot-d'a-una, de părere că ex- 
portarea, în loc de a, fi înpovărată, trebue înles- 
nită. In cât priveşte oraşul Galaţi, acolo nu s'a 
luat nici o măsură ca, să nu se exporteze; dar se vede că exportaţia a încetat de la sine. Şi 
aceasta este uşor de înțeles, îndată ce veţi şti 
că în Ţara Românească nu s'a suit prețul trans- portului de cât de la 7 pină la, 8 lei, iar în Mol- 
dova, de la 16 pînă la 18 lei. Câna noi putem 
transporta la schele cu 7 lei, crez că ar fi foarte ciudat să transportăm cu 16 și 18 lei (vechi). Indată ce Moldova, ŞI Valachia s'au făcut un sin- gur Stat, nu mai sunt hotare, ca să nu treacă 
sare din Moldova, în Valachia, şi din Valachia in 
Moldova; dar dacă nu va tree peste Prut şi 
peste Dunăre, 'mi e teama că Moldova nu va 
cumpera multă vreme sare nici de la noi nici 
de la ocnele ei. Noi avem O lege, care, îndato-
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rează pe Guvern ca, pe viitor, să iea ocnele a- 

supra lui şi să nu le dea cu contract, adică să, 

nu mai lase monopol. Prin urmare, legea fiind 

votată, remâne acum numai la Guvern ca să o 

aplice. Dar, dacă Adunarea voeşte a lua asu- 

pră-'şi ca să hotărască în această cestiune, Guver- 

nul nu se opune, şi lasă la o parte cestiunea, 

de competenţă, fiind-că este un caz de adminis- 

traţie; lasă, asemenea la o parte şi cea-l-altă ces- 

tiune că Adunarea n'ar avea nici timpul ca să 

o rezolve. Guvernul este chiemat ca să aplice 

legile, şi prin urmare dar modul aplicării lor tre- 

bue să se lase asupra lui. Mulţumesc d-lui Co- 

gălniceanu, căci cu interpelarea, d-sale ne face o 

mare îndatorire, de oare-ce Camera, ocupându-se 

de această cestiune, ridică de asupra noastră r&s- 

punderea de toate păgubile. 

Să vedem acum păgubile ce s'ar putea, întempla. 

S'a zis că vom fi nevoiţi a o da tot între- 

prinzâtorului de acum. S'a vorbit de d. Mişa şi 

sa zis că am voit să facem un monopol, dând 

sarea acestuia. Domnilor, ce am făcut noi alta, 

de cât să înştiințăm că avem 15 milioane de 

oca, de sare de vendut şi să zicem: „veniţi cum- 

părători din patru punte cardinale şi le luaţi?“ 

Să ne închipuim acum că unii ar da preţuri mari 

pentru o câtăţime mărginită, de 5 milioane de
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pildă, şi alţii nu sar may înfățişa, ca să may cumpere, şi am remânea cu 10 milioane de oca de sare nevendută, Oare cum se va acoperi acel deficit? Dacă ar Veni măcar pentru 10 milioane, ca să ne dea, cel puţin mijloacele de a acoperi cheltuielile, atunci vom căuta mijloa- cele cele mai nemerite pentru a introduce  sis- tema regiei. Dar dacă acel om ne ar trimite 10 negustori sub nume deosebite, ce am putea face noi atunci? S'a zis că să, se lase negustorii streinj liberi. Dar dacă nu Va veni nimeni ca să cum. pere de la ocnă, trebui-va Oare să deschidem prăvălie, ca să vindem cu deamăruntul? S'a maj zis şi pentru garanţie: de ce să se depună sume aşa de insemnate Şi nu s'a urmat ca pină a- cum? Ne am săturat, domnilor, de asemenea, ga- ranţii. Pină acum Statul are a reclama 20 ae milioane şi a pierdut aproape 14 milioane. Chiar pentru .ocne, cu d. Ciocan am fost siliţi să cum- părăm acareturi, să le reparăm şi să le dăm cu chirie, şi, fiind-că avem. îndestule zidiri, nu voim să intrăm în asemenea speculaţiuni. D-nu Cogăl- niceanu s'a aflat în contrazicere, când a susţinut pe de o parte că trebue să chiemăm pe micii cumpărători, ca să nu dăm un monopol unui bogat, şi pe de altă parte se miră cum un sin- gur om poate depune de o dată 50.000 de gal- 

24



beni. Dar vie şi toţi cei-l-alţi şi dea-ne suma 

trebuitoare pentru a acoperi toată cantitatea, şi 

atunci vom respinge pe cel bogat. 

Să venim acum la alternativa de a da un 

drept d-lui Mişa sau de a "1 omori. În întreprin- 

derile comerciale, nu se omoară un adversar de 

cat cu mari sacrificii, şi ast-fel va trebui să dăm 

cu pagubă sarea, în curs de trei ani de zile. Dar 

aceasta, chiar nu omoară pe d-nu Mişa, ci face 

pe Guvern să piarză 10 sai 12 milioane. Apoi, 

domnilor, îndată ce vom pierde un cumpărător 

mare, cei mici ne pot juca pe degete. Ne este 

peste putinţă a vinde cv ocaua la gura ocnei 

sati a vinde pe r&măşiţe în Turcia. In loc de 

15 milioane de oca de sare ce am vinde, cu chi- 

pul acesta nu vom putea desface nică trei mili- 

oane. Conchiz că, spre a ajunge la ceea ce cere 

d. Cogălniceanu, trebue să jertfim un an, doi şi 

trei, pînă când se va consuma toată sarea de 

peste Dunăre, şi ast-fel pină atunci Vistieria va, 

fi tot în pagubă. Ca într'o cestiune de adminis- 

straţie, Ministeriul a făcut tot ce putea. Noi am 

luat legea în ființă, am discutat care este modul 

cel mai cuviincios şi din puntul de vedere eco- 

nomic şi din puntul de vedere finanţiar, şi apoi 

am aplicat'o. Ceea ce putem face este să întin- 

dem publicaţiuni mai desvoltate.
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După aceasta vorbesc d-nii A. Plagino, 1. Brătianu Ma- nolaki Costaki, Pprincipele Dimitrie Ghica, d-nu Cogălni- ceanu, Principele Gr. M. Sturza şi d. |. Brătianu. In fine se acordă cuvântul lui B. Katargiu. 

Barbu Katargiu, preşedintele Consiliului. Aţi auzit, 
domnilor, cuvintele frumoase şi intinse ale d-lui 
I. Brătianu. Dar aici nu e vorba de poesie, ci 
de cifre; nu de artă retorică, ci de calcul. 

S'aii luat toate acele măsuri de publicuţie, s'a zis de două luni tutulor doritorilor să, vie a cum- 
p&ra sare. Ştiţi care a fost rezultatul? Nu sai 
înfăţişat cumpărători de cat pentru 50.000 de oca de sare câte 51 Sfanți suta de oca, cână la 
gura ocnei se vinde cu 20 lei Suta. Şi apoi mai zi- 
ceai că, dacă vom lăsa mai jos, vor cumpăra, 
ceva mai multă, Gândiţi-vă acum, domnilor, ce 
venzare putem avea cu asemenea muşterii! D-nu 
Brătianu a vorbit de venzarea unor cantităţi 
mari de sare de 30, de 40 milioane, Dar dea-mi 
voie a'i spune că asemenea calcule nu sunt de 
cât un romanţ, cu toate că Şi în romanţele cele 
bune se ţine socoteală de timp şi de coloarea 
locală. Dar oare cine să care acele milioane, cum- 
perătorii sai noi? Şi apoi cum şi cu ce să le 
care, când chiar pentru aceste 15 milioane greu- 
tatea cea mare este căratul? 

Dar să nu mai insist asupra acestor am&-
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nunte. Cestiunea astă-zi se reduce la aceasta: 

este oare în competenţa Adunării aducerea la 

îndeplinire a unor măsuri cu totul adrministra- 

tive? Sai priveşte aceasta numai în sarcina şi 

îngrijirea Guvernului? Cu toate acestea, lăsând 

la o parte şi cestiunea de competenţă, noi pri- 

imim or ce deslegare va voi să ne dea Camera, 

remânând însă bine înţeles că or-ce responsabi- 

litate de păgubi şi deficite, în cazul acesta, nu 

va mai privi asupra noastră. 

Ni sa mai zis că acest cumpărător, înfățişân- 

du-se astă-zi pentru o nouă cantitate de sare, pe. 

lângă ceea, ce mai are, negreşit nu vine să o cum- 

pere pentru ca să o mănânce el, ci numai pentru 

că, se întemeiază pe o mare consumaţiune, şi, ast- 

fel fiind, ni se pune întrebarea de ce să nu des- 

chiză Guvernul prăvălii, în care să venză sarea, - 

şi cu chipul acesta să ucigă pe vechiul întreprin- 

zător? La aceasta voii răspunde întrebând şi 

eii: dar dacă Statul nu va vinde în aceste pră- 

vălii nici cât să-'şi poată scoate cheltuielile? Este 

oare timpul de a ne mai expune la asemenea. 

păgubi astă-zi, când nu ştim la ce să intrebuin- 

țăm mai ântâii veniturile noastre, când avem 

atâtea, de făcut, poştele de organizat, patru mi- 

lioane de plătii ale Ţării Româneşti şi două mi- 

lioane ale Moldovii, bonuri pentru desrobiţi de 
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acquitat, şi câte altele? Apoi care este mijlocul Putincios de a depărta cu desăvirşire pe vechiul antreprenor, când e] ar putea indirect să ne tri. imiţă alţi zece cumperători, sub deosebite nume Şi fisionomii, unul cu barba ascuţită, altul cu Irustaţa răsucită, altul cu perul vâlvoiu, cari să nu fie de cât oameni trimişi de d-nu Mişa, ca să cumpere pe sub mână sare pe seama d-lui? A. cest Mişa, este—, să zicem —, Şi pentru Guvern un cauchemar; dar nu văz putinţa de a”1 ucide. Ca să ucidem pe un antreprenor, trebue să ne punem în concurenţă cu el. Dar Ştiţi, domnilor, că concurenţa reclamă sacrificii, şi v'am spus că finanţele noastre astă-zy nu pot suferi asemenea, 

sacrificii. 

D-nu Cogălniceanu a Zis că ni S'aă daţ 400.000 lei (vechi), ca să contractăm un înprumut de 4 milioane, şi că ne ar da Şi 6 şi 8 milioane. Din nenorocire, domnilor, milioanele nu se prea gă- Sesc aşa lesne în ţara noastră, de la o vreme încoa. Deosebit, ae aceasta, avem a îndestula ne- numărate trebuinţe cu aceste milioane. Dacă dv. cunoaşteţi mijlocul de a acoperi deficitul ce sar face în această ramură de venit prin măsura ce ne propuneţi, bine-voiţi a ni "1 arăta şi nous, 
căci, precum v'am Spus, posiţiunea Guvernului
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este foarte grea, şi noi nu cutezăm a o mai în- 

greuna şi cu 0 asemenea responsabilitate. 

Propunerea d-lui Cogălniceanu privitoare la vinderea să- 

rii se trimite în cercetarea Secţiunilor. 

Şedinţa de la 2 Martie 1862. 

(Supliment la Monitor No. 54.) 

La ordinea zilei e continuarea discusiunii asupra proiec- 

tului de lege pentru înfiinţarea Comitetului legislativ. 

D-nu G. Yernescn declară că este contra art. 8 din acest 

proiect, pentru că dă Miniştrilor dreptul de a retrage din 

discusiunea Adunării or ce proiect de lege presintat ei. 

Principele Gr M. Sturza, raportatorul, răspunde că ini- 

ţiativa Camerii remâne respectată chiar şi prin aceasta că 

se rezervă Ministeriului dreptul de a 'şi retrage proiectele. 

In adevăr, când Ministeriul va retrage un proiect contra 

voinţei Camerii, ea are putere de a'i zice: «r&b ai făcut», 

şi Guvernul va fi silit a se retrage. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. După, cele 

zise de d. raportator, nam de cât puţine cuvinte 

de adăopit. În adevăr, m'am mirat foarte mult 

cum d. Vernescu a ridicat această cestiune. De. 

ce e vorba? De un Comitet menit a face pro- 

iecte de legi, în care delegaţii Camerii să iea 

parte înpreună cu Ministeriul. Să presupunem că 

Miniştrii sai unit cu membrii Camerii şi aii fă- 
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cut un proiect. Acum, vă întreb, cum credeţi că 
Miniştrii, după ce ai subscris acel proiect, ati să 
vie în Cameră şi să "1 retragă ? De ce să facă, 
aceasta, când se pot abţinea de la început de a] 
iscăli ? Cum credeţi că, Miniştrii ai să se unea- 
scă azi cu membrii Camerii şi mâine nu? Dar 
să ne închipuim că sar putea intempla. Ei bine, d. 
Sturza v'a r&spuns prea bine: Camera atunci 
va sili pe Ministeriii a se retrage. Se poate iară-'şi 
întempla ca, acel proiect să nu aibă, simpatia. Ca- 
merii. Atunci Ministeriul poate avea două mij- 
loace: sau să-și dea demisiunea sai să întrebu- 
inţeze altul opus aceluia, pe care însă cred că 
nu 1 va întrebuința. De aceea Ministeriul poate 
alerga la cel alt mijloc retrăgendu'şi proiectul, 
fără ca prin aceasta să piarză din încrederea 
Camerii. Mai poate fi şi un alt caz. Ştiţi că un 
mic amendament poate să răstoarne cu totul 
fundamentul unui proiect, şi atunci Ministeriul 
iar va, fi silit să se retragă. Vedeţi dar că bu- 
sola, barometrul Ministeriului este Camera, şi 
că prerogativa de iniţiativă nu este lăsată Gu- 
vernului fără o contra-balanță, ci are pe aceea, 
a aprobării Camerii. Principiul nostru nu e acela 
dea aduce ţara în perturbare, în crize ministeriale, 
de a combate proiectele numai fiind-că ar veni . 
din partea Camerii, şi când ea va zice „da“ noi 
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să zicem „ba“. Dacă voiţi dar ca, principiile noas- 

tre constituţionale să fie consolidate, trebue să 

admiteţi că atunci, când Camera va zice „da“, să 

zică şi Ministeriul, şi vice-versa. Aceasta, însă, în 

limitele constituţionale: Ministeriul să nu-şi iea, 

prerogative noui; dar să-'şi păstreze pe acelea 

ce le are. Acestea sunt explicările ce voiam să 

dau, şi nu ştiii dacă am isbutit să vă pun în ve- 

dere puntele de căpetenie ale situaţiunii. În 

posiţiunea în care ne aflăm de reorganizare, ţinta 

noastră e de a ajunge fără întârziere la forma- 

rea, acelor legi, pe cari ţara le reclamă cu atâta 

urgenţă. ” 

După terminarea discusiunii asupra proiectului de lege 

privitor la înfiinţarea Comitetului legislativ, Văleanu citeşte 

raportul privitor la aplicarea peste Milcov a Condicei Pe- 

nale din Muntenia şi a legii de presă de peste Milcov în 

Muntenia. Secţiunea n'a putut nici adopta aceste legi nici 

a le modifica într'un timp aşa de scurt, ci a lăsat ca Adu- 

narea să aleagă o Comisiune nouă ad-hoc, pe care să o în- 

sărcineze cu această lucrare, 

A. Panu cere să se facă în grabă o lege nouă de presă 

din partea Guvernului şi să se admită întrinsa principiul 

juriului - 

Principele Gr. M. Sturza se pronunţă în favoarea instituţiei 

juriului în materie de presă. 

Manolaki Costaki este de părere că trebue să se revizu- 

iască Codicele Penal; de o cam dată însă stărueşte a se a- 
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plica şi în Muntenia legea de presă de peste Milcov, iar le- gea penală din Muntenia peste Milcov. 

D-nii Cogălniceana şi 1. Brătianu cer intocmirea în grabă a unei legi de presă, a cărei bază să fie juriul. 

Barbu Katargiu. Nu voii să vorbesc, domnilor, ca 
Ministru, ci ca deputat. Nu v& temeţi că voii veni 
să atac principiul juriului. De o Oră şi mai bine 
discutăm o cestiune, care a depărtat pe mai mulţi 
deputaţi din puntul de vedere cel adevărat, ce 
trebue să ne preocupe astă-zi. Cauza ce a dat 
prilej acestei depărtări este raportul Comisiunii. 
Noi am făcut o expunere, prin care am ar&tat 
posiţiunea, cea grea, în care ne aflim după Unire, 
şi am cerut ca o Comisiune să se ocupe de pro- 
iectul de lege al Comisiunii Centrale pentru a. 
plicarea Codicelui Penal al Ţerii Româneşti Şi 
în Moldova, precumn Şi introducerea, legii de 
presă de acolo şi dincoace de Milcov, şi prin ur- 
mare a ne scoate din nevoia dea avea intr'o 
parte din ţară o lege criminală şi în cea-l-altă 
alta ; din nevoia de a vedea, in o parte presa 
supusă unei legi şi în alta fără nici o lege. Am 
vorbit îndestul în alte rinduri despre posițiunea 
noastră. Ea este cu ţotul extraordinară sait maj 
bine provizorie, căci trebue să aplicăm mai ân- 
tâiu toate legile proprii a consolida Unirea, 
pină ce vom ajunge a aşeza acel edificii per-
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fect al consolidării noastre naţionale şi să apli- 

căm instituţiunile acele salutarii, de cari se bu- 

cură astă-zi naţiunile cele mature. Pină ce vom 

ajunge însă acolo, trebue să ne silim să facem 

măcar ceva provizorii, căci alt-fel vom păţi ca 

omul cel neprevăzător, care, la apropierea iernei, 

vă&zându-se sub un acoperiş răi, îl dărimă cu 

cu scop de a zidi un palat, chiamă la archi- 

tecţă să-i facă planuri de palate ce ali a se zidi 

peste un veac sai cel puţin peste câţi-va ani, 

şi apoi, când vine timpul cel răi, îşi lasă fami- 

lia expusă, gerului şi intemperiei iernei. În acea, 

posiţiune suntem şi noi astă-zi: pe când avem 

trebuință de lucrări organice fundamentale, ce- 

rem să ne ocupăm cu lucrări de mare însem- 

n&tate negreşit, dar de a. doua mână în privinţa 

urgenţei. 

D-nu Panu a mărturisit singur că nu iubeşte li- 

cenţa în presă ; dar libertatea, presei de trei ani, 

de când s'a aplicat; în ţara noastră, n'a făcut alt 

de cât să inoculeze în oamenii slabi din societatea 

noastră pedantismul politic, cel mai primejdios 

viţii într'o societate. De aceea am cerut 0 lege 

de presă, ca să nu lăsăm atacurile licenţei fără 

un fre. Am cerut să unificăm legile noastre, şi 

de aceea, am venit să vă propunem ca să se 

aplice Codicele Penal de aci şi peste Milcov, 
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ca să înlesnim mersul lucrărilor noastre şi să 
fim într'o stare normală. Inchipuiţi-vă, domni- 

“lor, că patru hoţi s'ar prinde în Pocşani, că unii 
ar fi prinşi dincolo şi cei-l-alţi dincoace de MIl- 
cov. Oare nu ar fi o anomalie neauzită ca unii 
să se judece şi să se osândească într'un fel, şi 
alţii, tot în aceea-'și ţară, să se judece şi să se 
osândească în alt fel, după legi diferite ? Aceasta, 
este, domnilor, cestiunea principală, şi de care 
trebue să ne ocupăm azi. 

Principele Sturza a făcut istoricul juriului, dar 
a uitat un punt. D-lui nea vorbit de cele două 
extreme ale drumului vieţei omeneşti : viaţa săl- 
batică, şi viaţa civilizată; ne a vorbit de tinâpul 
Normanilor şi de starea de acum a Francezilor. 
Mai este însă o “epocă intermediară în viaţa, so- 
cietăţilor; este acea epocă a transiţiunii, în care 
corupţiunea şi pendatismul politie îşi fac cu o 
mare înlesnire loc în societate Şi se întind pre- 
tutindeni. Aceasta, e epoca revoluţiunilor. 

Eu nu zic că Ţara Românească este în o a- 
semenea stare, nu zic că societatea noastră nu 
este demnă de juriii. Am fost tot-d'a-una, pentru 
asemenea, instituţiuni, şi, or când, sunt gata să 
greşesc mai bine priimind'o, de cât să greşesc 
nepriimind'o. 

Principele Sturza a vorbit de cele două ca- 
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pete ale vieţei unei societăţi. Dar, în starea pri- 

mitivă, omul are virtuțile sale naturale; în sta- 

rea, civilizată, are educaţiunea. In starea interme- 

diară însă nu are nică freul virtuţilor primitive, 

nici educaţiunea, civilizaţiunii. Aceasta, vE repet, 

nu voiesc a o zice pentru societatea română, 

ci numai a înplini omiterea ce am crezut că 

face Principele Sturza. 

Domnilor ! Guvernul, precum am avut onoarea 

a vă mai spune, v'a pus înainte aceste două 

proiecte, preocupat numai de acea îngrijire ca 

Unirea ce am proclamat să fie un fapt în rea- 

litate, iar nu un ce iluzoriii ; pentru .ca legăturile 

dintre aceste două ţări, pină acum despărțite, 

să le stringem de aproape, făcând să dispară, 

treptat, pe cât ne va fi prin putinţă, deosebirile 

ce existaii în starea din trecut a lucrurilor, şi 

din cari una din cele mai neregulate ar fi de 

a mai lăsa aceea-'şi ţară cu două feluri de legi în 

acelea-'şi materii. 

Să venim acum la o cestiune de procedură. 

Văz o propunere asupra căreia ca Ministru nu 

voii zice nimic, ci o las la apreţierea Adunării. 

Ca Ministru voii! zice numai atâta, în treacăt, 

că în tot-d'a-una acest Ministeriii a respectat 

drepturile Adunării şi nică o dată nu a căutat 

să atingă întru câtu-'şi de puţin aceste drepturi;
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ba încă, de multe ori, am venita face Adunării 
0 concesiune din drepturile puterii executive, şi 
nu titi dacă şi alţi Miniştri ai făcut sai vor 
face tot ast-fel. Prin urmare, socotesc că, acest 
Ministerii este în drept a se aştepta, nu zic la 
vre 0 concesiune din prerogativele Adunării, după 
cum el a voit a face din ale sale, dar cel puţin 
a “i se respecta acele drepturi, pe cari nimeni 
nu “i le ar putea contesta. Aceasta, e, domnilor, 
tot ce aveam a zice ca Ministru. 

Acum voii vorbi, după cum am zis, ca depu- 
tat, asupra propunerii ce, ni se înfăţişează. Văz 
0 propunere, prin care se impune Ministeriuluj 
îndatorirea, de a trimite negreşit, pină în termin de 
şease s&ptemâni, legea pentru înfiinţarea juriului. 
M'aş teme, domnilor, ca nu cum-va ace! cari sunt 
dispuşi la interpretări să nu voiască a scoute 
de aci un chip de iniţiativă mascată a Adunării, 
un drept ce ea 'şi ar însuşi în proiectarea, le- 
gilor afară, din limitele, în cari sunt coprinse că- 
derile ei. Vă declar categoric, domnilor, că nu vor- 
besc aci nici de dreapta, nici de stinga, nică de 
centru, nică de Ministerii, ci numai de acei oa- 
meni r&iu-voitori, cărora nu ar trebui să le dăm 
ocasiune de asemenea, interpretări. 

De aceea dar, ei, ca deputat mai mult de cât 
ca Ministru, sunt de părere să lăsăm proiectarea
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unor asemenea legi la acel Comitet ce vom in- 

stitui şi în a cărui sarcină intră 0 aseme- 

nea lucrare. Apoi, când această lege va veni 

în Cameră, fie-care din noi iși va emite opiniunea 

sa, fie-care din noi va avea, dreptul de a areta, ceea, 

ce crede de lipsă saii de prisos, a desbate ceea, 

ce va găsi întunecos sai complicat. Cât pentru 

mine, vă pot încredința că nu voii fi ei acela 

care să combat instituţiunile ce se vor judeca de 

trebuință pentru ţară. 

Ca, Ministru, am ar&tat trebuinţele, cari reclamă 

asimilarea celor două legi, a presei şi a Codi- 

celui Penal. Ca, deputat, am arătat temerea ce 

mă preocupă în faţa acestei propuneri de astă-zi. 

Ca conclusiune a ziselor mele, nu pot de cât a 

vă repeţi cât de necesaziii este a se înfiinţa acel 

Comitet legislativ, ca unul ce are a fi chiemat 

să se ocupe cu facerea legilor organice ale 

ţării, cu acele legi fundamentale atât de neapă- 

rate astă-zi, căci pentru cele de o importanţă se- 

cundară şi de trebuințe mai mici, crez că se 

poate ocupa Ministeriul cu elaborarea lor. Suntem, 

domnilor, în situaţiunea aceea de reo'ganizare, 

întrun timp de transiţiune, şi prin urmare tre: 

bue să ne silim a înpreuna şi a stringe legă- 

mintele cele slabe ce ne unesc astă-zi, şi numai 

atunci să căutăm a le auri, când le vom îi întărit
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bine, aşa cum în adevăr nimeni să nu mal poată, 
desface ceea ce Dumnezeii a făcut! 

Principele Gr. M. Sturza declară că şi d-sa voeşte ceea 
ce vrea B. Katargiu ; priimeşte propunerea majorităţii ca să 
se aplice Condica Penală şi legea presei revizuite, dar a 
făcut un amendament ca să se invite Guvernul a presinta 
un proiect de lege de juriu. 

D-nu C. Brăiloiu zice că revizuirea cerută reclamă un timp 
foarte indelungat, aducend exemplul Belgiei, care a pus două 
sesiuni pentru revizuirea codului ej penal. D-sa cere prii- 
mirea legilor cum se află, cu obligarea de ase revizui mai 
în urmă, ca să nu se lase ţara într'o posiţie anormală. 

D-nu Cogălniceann zice că d-sa nu are nici un cuvânt ca 
să iubească Condica Penală actuală, de oare ced-sa nu are 
nici un interes, ca d-nu Brăiloiu a o apăra. Codul penal 
din Muntenia, al cărui autor este d. Brăiloiu. coprinde ni- 
şte disposiţii aşa de aspre, în cât ar speria pe Moldoveni, 
de "i ar face să fugă peste Molna şi peste Prut. « De voim 
să înlăturăm desbinările, zice d-sa, să incepem cu reforma 
legilor civile. Oamenii oneşti din Focşani aă două adminis- 
traţii, dou& poliţii, două municipalități, ba chiar dou bise- 
rici, adică doui protopopi. Să incepem dar ântâră cu refor- 
marea legilor pentru oamenii oneşti şi vom cugeta apoi şi 
la hoţi. » 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Vorbesc 
şi ca Ministru şi ca deputat. D. Cogălniceanu a 
zis că ar trebui să ne ocupăm mai ântâjii de le- 
gile- acelea ce privesc pe oamenii oneşti. Eu, dom- 
Nilor, nu cunose pentru oamenii oneşti alte legi 
de cât cele făcute spre a'i apăra. Legile nu
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sunt făcute nici de cum pentru oamenii cei oneşti; 

căci dacă toţi oamenii 'şi ar cunoaşte şi ar păzi 

cu sfinţenie datoriile lor, atunci noi am fi scă- 

paţi de toate greutăţile; atunci nu ar mai fi tre- 

buinţă nici de Cameră care să facă legi, nică de 

Guvern care să le execute, nici de judecători cari 

se decidă cauzele dintre ei, nici de poliţie. Când 

am zis să se unifice legislaţiunea penală, părerea 

mea, ar fi fost să, se facă un Comitet din sânul 

Camerii, ca el să cerceteze legile ambeler ţări şi 

să. iea din amândouă tot ce e bun, ca să facă o 

singură lege. Terminul ce se pune de şease să&p- 

t&mâni e uşor de cerut, dar nu ştiii de vafi tot 

ast-fel şi de pus în lucrare. Să zicem că acel Co- 

mitet ar avea timp să lucreze legile cele mai 

trebuincioase, precum pentru organizare şi al- 

tele, şi că ar avea timp de ajuns şi pentru a- 

ceastă, lege penală. Însă voii întreba: o lege 

criminală, ce numără sute de articole, trebui-va 

oare să fie tractată numai aşa pe picior ? Nu. Ea 

va trebui să iea mult timp, ca să poată fi des- 

bătută, căcă vedem cum se pierd şedinţele, în cât 

cu dreptul trebue să ne temem de a nu r&mâ- 

nea tot fără legi unificate. Nu în şease săptemâni, 

dar nici în şease luni, nu se poate săvirşi după 

cum se cuvine o asemenea lucrare, şi de aceea noi 

zicem să se aplice acum în toată ţara această
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lege, aşa cum este, rămânând ca o Conisiune să 0 revizuiască şi în urma să o punem în lucrare aşa cum se va modifica. Dar pină atunci să nu 
continuăm această stare de lucrută neauzită încă, ca 0 jumătate a ţării să aibă. o lege şi cea-l-altă 
jumstate altă lege. 

Preşedintele pune la vot închiderea discusiunii, care se încuviinţează ; apoi se suspende şedinţa pentru 10 minute, Spre a se consulta Comisiunea, asupra amendamentului Principelui Sturza, pentru înfiinţarea juriului, 
La redeschiderea şedinţei, Comisiunea declară că adoptă acest amendament ca alineat la opiniunea majorităţii, 

Preşedintele pune la vot părerea majorităţii înpreună cu amendamentul, cari se adoptă. 

Şedinţa de la 5 Martie 1862, 
(Supliment la Monitor No. 57.) 

Raportorul Comisiunii insăreinate cu examinarea, proiec- tului de lege pentru infiinţarea Comitetului legislativ provi- zoriu, votat în şedinţele trecute pe articule,'vine la tribună şi dă citire proiectului în total. Se ridică oare cari discu- siuni asupra cestiunii dacă trebue a se mai discuta legea În general sat nu 

D-nu Cogălniceanu susține că regimul Convenţiunii din 73 august 15583 s'a modificaţ prin faptul că Unirea s'a recuno- seut de Puterile Garante. Ne mai având astă-zi doui Domni, dou& Ministerii, două Adunări, Convenţiunea, Însă-şi a su- ferit o schimbare insemnată, şi prin urmare Adunarea legis- lativă dobândeşte dreptul de inițiativă, pe care pînă aci il 

25
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avea Comisiunea Centrală. Atribuţiile Comisiei Centrale 

trebue să, treacă de aci inainte la Adunare. Pe de altă parte, 

Camera nu poate delega dreptul ei de iniţiativă Comitetu- 

lui legislativ provizorii. D-sa crede că acest Comitet provi- 

zorii este un expedient nu numai contra iniţiativei Adu- 

nării, dar încă un expedient care va inpiedica organiza- 

rea ţtrii. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Aţi auzit, 

domnilor, cuvintele elocinte ale d-lui Cogălni- 

ceanu, cuvinte compuse de mai multe categorii, 

de mai multe color: colori istorice, colori poli- 

tice, colori serioase, colori glumeţe, colori par- 

lamentare şi coloră mitologice, etc. Numai teolo- 

gia a r&mas pe din afară şi n'a intrat în discur- 

sul d-sale. La acestea toate mă voii abţinea de 

a răspunde, ca să nu caz în contra-zicerea, în 

care a căzut d-lui, zicând pe de o parte că tim- 

pul ne este foarte preţios şi foarte mărginit, iar 

pe de alta să "1 perdem în zadar, în cuvinte de 

prisos. . 

Să luăm numai partea serioasă a acestor 

cuvinte. 

D-nu Cogălniceanu —, după ce a repetit cele ce 

S'aii zis mai de multe ori asupra iniţiativei, a- 

supra neputinței de a lucra un asemenea Co- 

mitet, şi altele mai multe, pe cari nu voiă să 

le mai repet şi eu, tocmai fiind-că ne este scurt 

timpul —, a zis însă şi nu lucru foarte serios. D-sa a
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zis că de ce mai vorbim de Convenţiune, când noi înşi-ne prin actele noastre am sfişiat'0? D-sa a zis că am sfăşiat Convenţiunea, prin Unire, prin desfiinţarea, Comisiunii Centrale. 
Pac apel la insă-şi prudenţa, politică a d-lui 

Cogălniceanu, ca să judece dacă asemenea cu- vinte se pot pronunța in Cameră Şi dacă eu le pot da un răspuns. Demnitatea naţiunii îmi a- stupă, gura, şi nu 'mi permite să *&spunz. Dar ce ar eşi din concluziunea, aceasta? Ar eşi că Ministeriul a spart Convenţiunea şi că, dacă a spart'o Ministeriul, de ce să nu 0 spargă şi alţii? 
Aşa dar, domnilor, autorizați pe Ministerii să 
spargă Convenţiunea or cânq va voi şi să facă 
or-ce “i va plăcea? 

D-nu Cogălniceanu a mai zis că Adunarea nu ar fi expresiunea naţiunii. Zăi! nu înțeleg ce 
loc poate avea, această idee în cestiunea, de faţă. Dar îl voii întreba pe d-lui ce căutăm noi 
cu toţii aici? Ce caută d-lui pe acea bancă? Ce 
caută lumea, care stă înprejurul nostru ? Conven.- 
țiunea, domnilor, este ancora de mântuire a țării 
noastre, ea este baza, fundamentul edificiului 
nostru politic; modificările cari Sai făcut în- 
tr însa ştiţi cum s'au făcut şi în ce margini de în- 
țelepciune va trebui să mai facem pe acelea, pe 
cari forţa lucrurilor le ar reclama,
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D. Cogălniceanu a mai voibit de broască şi 

de elefant. ') Dar şi acestea, domnilor, sunt fiinţe 

Convenţionale, şi noi ne muncim tocmai de a 

pune de desubtul lor ceva; însă acest ceva tre- 

bue să '] punem prin calea legală, iar nu prin 

"vuperea Convenţiunii. 

Acum să venim la cestiunile glumețe. 

D-nu Cogălniceanu aică mai cu seamă se lasă 

a cădea în contradicţiuni flagrante: pe de o parte 

d-sa zice ca. Ministeriul să facă tot, căcă ast: 

fel proiectele ai să vie cu grămada, şi apoi pe 

de altă parte tot d-sa a analizat timpul Minis- 

teriului şi a ajuns la adevărul acela de a re: 

cunoaşte cât de scurt este, astă-zi mai cu seamă, 

timpul Ministeriului, şi că, nu minutele, dar şi 

secundele, ne sunt foarte preţioase pentru cele- 

1) D-nu Cogălniceanu zisese: „D-nu Preşedinte al Consiliului a zis că, după 

Indieni, lumea este pusă pe un elefant şi că elefantul avea de piedestal v 

broască țestoasă, dar că de desubtul broaştei nn se ştia ce mai este, Eu am 

cercetat, d-lor, şi am descoperit că de desubt era un lac de lapte, o baltă, 

un chaos. Ei bine, mi se pare că aci facem ca Indienii: şi noi avem un ele- 

fant. Pentru noi Moldovenii cel puţin, e o fiinţă forte cunosută, pentru că 

de la el a început ziua de 5 Ianuarie, şi tot de la dinsul ai venit toate ac- 

tele acelea, cari ne ait dat ocaziunea să fim aci înpreună. Fără elefantul âin 

laşi (oratorul face aluziunela, înprejurarea că înțelegerile pregătitoare pentru 

alegerea lui Cuza s'aii făcut intro sală, în care se afla scheletul unui ele- 

fant.), noi n'am fi avut poate astă-zi mai nimic, Acestui elefant, care înfă- 

țișează toate speranțele, tot viitorul nostru, ar fi trebuit să'i dăm un piede- 

stal mars, solid, acel piedestal ce "1 putem avea numai prin reforma, legii 

electorale, voinţa naţiunii: o Adunare, care să represinte toate interesele 

tării. Ei bine, în loc de aceasta, ce piedestal dăm noi elefantului? Iertați-m& 

să o spuiii că nu e alt de cât broasca ţestoasă a mitoiogiei indiene, şi nu 

crez că broasca țestoasă poate purta asupră-i elefantul ttrii noastre (Aplause). 
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l-alte lucrări, de cari suntem înpovăraţi în afară de elaborarea legilor. Ei bine dar, cum se cere ca Ministeriul singur să le facă toate, când lui i se recunoaşte că şi minutele îi sunt mărginite ? Pe urmă a mai zis d-sa că nici delegaţii Adu. nării nu vor avea, timp, trebuind să se ocupe serios cu misiunea, lor de 1epresentanţi ai ţării, Şi ast-fel, atât din partea Adunării. cât Şi din a Guvernului, acest Comitet va fi redus la o com- pletă, inacţiune. Dar atunci care va îi mijlocul de a lucra ceva? Ri-va oare când va veni fie-care deputat aici în Cameră. cu un proiect de lege? Şi în cazul acesta, în ce anarchie, în ce despo- tism, am cădea, când ne am pomeni de o dată cu câte 150 de proiecte de legi depuse pe biu- 
roul Camerii? 

Dar, domnilor, precum vam făgăduit, nu voi să întinz mai mult vorbele, nu voii să respunz din cuvânt în cuvânţ la toate glumele d-lui Co- Sălniceanu. Glumele sunt de mare preţ înt'un salon, dar întrun loc, unde suntem chiemaţi, cum a zis însu-'şi d, Cogălniceanu, a Săvirşi le- turgia, ţării noastre, glumele nu sunt la locul lor; nu suntem chiemaţi aci ca, să ridem, ci ca să lucrăm. 
După o scurtă desbatere, proiectul privitor la infiinţarea Comitetului legislativ se pune la vot în total şi prin scrutin secret, şi se priimeşte cu o majoritate de 65 de bile contra 35. 

A ——— 
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Şedinţa de la 14 Martie 1862, 

(Supliment la Monitor No. 64.) 

Se citeşte raportul privitor la un credit de 60.000 lei vechi 

pentru închirierea şi mobilarea unui local pentru Curtea de 

Casaţie. Se ridică diseusiunea dacă trebue să se voteze a- 

cest credit înainte de a se lua o hotărire în privinţa pro- 

punerii d-lui Casimir de a se aşeza Curtea de Casatiune în 

laşi. D. Cogălniceanu, raportorul Comisiunii, dă citire ra- 

portului, prin care se conchide ca această instanţă judecă- 

torească supremă să fie în Bucureşti. 

D-nu Casimir vorbeşte pentru aşezarea Curţii de Casaţie 

în Iaşi. 

D-nu Cogălniceanu denunţă Ministeriului că în Iaşi se fac de- 

sordini, că Preşedintele Municipalităţii estein capul agitatori- 

ior, că s'a cumpărat portretul d-sale şi al d-lui A. Panu, ca să 

fie arşi în efigie, pentru că s'aii pronunţat de mai 'nainte 

pentru aşezarea Curţii de Casaţie în Bucureşti. De aceea d-sa 

invită pe Ministerii să depeşeze, spre a lua informaţii şi a se 

asigura, de cele ce se petrec în laşi. D-sa adaugă că are in 

laşi femeie şi copii, şi că se teme pentru dinşii, căci Mu- 

nicipalitatea este în capul agitărilor şi pasiunilor, ca să se 

facă din o cestiune mică o cestiune mare. D-sa aminteşte 

cuvintele lui B. Katargiu: «Ce Dumnezeii a unit, oamenii 

nu trebue să cuteze a despărţi,» şi susține că nici în cestiu- 

nea, Curţii de Casaţie, nici în or ce altă cestiune, să nu se 

permită a se desuni ceeace Dumnezeu a unit. Oratorul ter- 

mină zicend că atacurile făcute la tribună dovedesc că sunt 

alte scopuri, iar nu interesul Ieşenilor. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Domnilor! 

Ministeriul a ascultat în tăcere toate desbaterile 

acestei grave cestiuni, ce s'a ridicat în Adunare.
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Posiţiunea, lui a, făcut ca să le asculte în tăcere, ca să, vază cauzele acestei desbinări în senul A- dunării. După cele zise de d. Cogălniceanu însă, me simţ dator de a da desluşiri de toate tun- burările ce întiadevăr s'aii urmat în Moldova şi de măsurile ce Guvernul a luat în privinţa, a- ceasta. Guvernul a fost cel d'ântâiă care a arătaţ sentimentele sale în favoarea Unirii şi cu cea, mai mare bucurie a zis că nimeni să nu cu- teze a desuni ceea ce Dumnezeii a unit. Să nu cre- deţi, domnilor, că el a rostit aceste cuvinte nu. mai din buze, iar nu Şi din inimă, ca să "ŞI ca- pete popularitate, căci Ştiţi că el a jertfit:o de multe ori, când a fost vorba, de interesele țării. Prima, noastră, Preocupaţiune a fost, domnilor, de a da Moldovii tot ce trebue, ca să fie Organi- zată ast-fel, în cât nu numaj Iaşii, dar toate măqu- lările ţării să simţă, uşurinţă, pentru că ea, face jertfe mari pentru causa comună, de cari tre- bue să ţinem socoteală. De aceea am şi făcut, în comitet un proiect relativ la, aceste inbună&tă- ţiri ale Moldovii, care are să vE vie peste curena, Guvernul mai are în dorinţa sa, încă, alte multe proiecte, pe cari vi le va Supune unul după al- tul, pe cât le va socoti de o trebuință mai ur. gentă în inbunătăţirea stării Moldovii. Ştiţi însă că timpul e scurt, că e] mărgineşte dorinţele
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noastre, căci lucrările materiale nu se pot săvirși 

cu înlesnirea, cu care vin ideile. A venit vorba 

de Curtea de Casaţiune unde să fie; sa zis 

că Ministeriul, cerând creditul de 2000 galbeni 

pentru instalarea acestei Curți, a prejudecat lu- 

“crul. Guvernul însă nu a prejudecat lucrul de 

Ja sine, ci s'a luat după posiţiunea ţării. EI a văzut 

că Iaşii se află la o margine extremă a ţării noas- 

tre, şi, instalând Curtea, de Casaţiune acolo, s'ar fi 

folosit numai o mică parte a ţării, pe când cea- 

„l-altă parte ar rămânea departe de acest corp. 

Aşa, dar Ministeriul 'şi a zis că, atât după Con- 

venţiune, cât şi după posiţiunea, geografică, Cur- 

tea de Casaţiune trebue să fie în Bucureşti. Dar 

cu aceasta Ministeriul nu vine să puie o barieră 

şi să zică că această Curte negreşit să fie în Bu- 

cureşti guand mâme, spargă-se chiar Unirea, care 

e cheia bolţii edificiului nostru politic. Nu, dom- 

nilor. Ministeriul nu vine să vE& tăgăduiască 

că el se află, după cum aarbtat d. Casimir, că- 

Istorind pe o mare furtunoasă; dar mai adaug 

că acea mare “i este şi necunoscută. De aceea 

Ministeriul, mai "nainte de a vă propune unde 

să fie, vă cere ca d-v. să fiţi cârmaciălui şi să-l 

luminaţă, dacă această cerere corespunde cu trebu- 

inţele ţării, spre a consolida şi a stringe legătu- 

vile Unirii; şi când majoritatea Adunării va de-
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cide unde, atunci Ministeriul va, fi cel d'ântâii 
care va lua iniţiativa şi va urma după votul 
Adunării. 

Dar oare nu s'ar putea, domnilor, ca, fără 
ştirea, onorabilelor persoane cari au făcut pro- 
punerea de astă-zi, această, idee să fie pornită de 
la o grupă de separatiști, cari, toemai prin a- 
ceastă aşezare a Curţii de Casaţiune în Iaşi, să 
voiască a aduce o răceală între noi? Ştii că 
în laşi ai fost acele agitaţiuni, de cari ne a vor- 
bit d. Cogălniceanu ; dar le am atribuit mai mult 
la o mişcare de sentiment, de cât la un spirit 
de intrigă, şi de aceea, am căutaţ să inpăcăm lucru- 
rile, căci numai prin o cumpănire dreaptă a in- 
tereselor vom consolida, Unirea, care este cel mai 
mare interes de viaţă al țării noastre, şi pen- 
tru care noi ne vom sdrobi de o mie de ori mai 
“nainte de a o lăsa să fie atinsă de cine-va! 

(Aplause.) 

Şedinţa de la 20 Martie 1862, 
(Supliment la Monitor No. 73. 

D-nu Cogălniceanu propune ca Adunarea să invite pe Mi- nistri a lua următoarele disposiţiuni : 
1. Numele ţării să fie de aci inainte România, în loc de 

Principatele-Unite ; 
2 Să se reguleze intr'un cbip definitiv şi unic colorile, 

drapelul şi marca României ;
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3 Monitoarele din Iaşi şi din Bucureşti să se întrunească. 

într'o singură foaie oficială : Monitorul României; 

4, Să se ridice grănicerii şi jandarmii de pe desfiinţatele 

fruntarii din lăuntrul României ; 

5. Proiectele de legi menite a organiza România să aibă 

de scop nu despărţirea, ci întrunirea tutulor părţilor Prin- 

cipatului, cu alte cuvinte pe deo parte concentrarea în Bu- 

cureşti a direcţiunii superioare şi unice a trebilor publice 

ale ţării, iar pe de alta descentralizarea administraţiei, ast-fel 

în cât interesele locale să-'şi poată găsi îndestularea înaintea 

instanţelor locale ; 

6. De îndată să se desființeze directoratul Ministeriului 

de Externe din Iaşi, pentru ca, cel puţin în faţa streinilor, 

să avem un singur Guvern. 

Subseris: Cogălniceanu. Susţin această propunere : C. A. 

Roselii, [. Brătianu, Arghiropolu, Grigorescu, Budişteanu, 

Culoglu, Aiculescu, Petrescu, Ant. Arion, A. C. Golescu. 

D.nu Ion Ghica, Preşedintele Adunării, întreabă pe d-nu 

Cogălniceanu dacă face o interpelare sau o propunere. D-nu 

Cogăiniceanu r&spunde că face o propunere, care este sub- 

scrisă de zece deputaţi. 

Barbu Katargiu zice că acesta este un act de 

acuzare contra Ministeriului şi că voeşte să r&s- 

punză îndată. 

D-nu Ion Ghica, Preşedintele Adunării, eiteşte art 69 din 

Regulament, care zice că or ce propunere, după ce se ci- 

teşte, se trimire fără discusiune prealabilă la Secţiuni, şi 

declară că, după Regulament, nu poate da cuvântul nimânui 

în fondul cestiunii, 

Barbu Katargiu. Cer cuventul ca Ministru. 

Preşedintele zice că nu poate vorbi în fondul cestiunii
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nici ca Ministru: iar B. Katargiu r&spunde că întreabă Camera dacă ii dă voie să vorbească. Şedinţa devine foarte 
sgomotoasă. 

Barbu Katargiu. Şi ca deputat —, Şi mai "nainte 
de toate ca deputat —, şi ca Ministru, vii să 
10g pe Adunare să hotărască cari sunt drepturile 
Camerii şi cari sunt şi drepturile Miniştrilor. 

Barbu Katargiu, preşedintele Consiliului, (venind la 
tribuna). Domnilor ! Ştiţi că am obiceiul de a mă 
sui foarte rar la această, tribună. In acest mo- 
ment insă am simţit trebuința mai mult de cat 
or când de a mă așeza în fața naţiunii. Nu voit 
vorbi de incidentul ivit adineauri, ci de un act 
de acuzare făcut Ministeriului, căci cum vom putea, 
califica alt-fel un act, în care Ministeriul se acuză 
că nu-şi înplineşte cele mai d'ântaiii datorii ale 
posiţiei sale, că întreţine desunirea, că trădează 
țara şi că voeşte a şterge pină și chiar numele 
de Român ? Şi această acuzare mi se face mie, 
domnilor, mie care qe 20 de ani cu mari sa- 
crificii am servit țara ; căci în adevăr era un 
sacrificii a servi pe acele timpuri, cheltuindu-mi 
starea pe atunci, pe cana alții "şi o făceai, şi ser- 
vesc şi azi, cheltuindu-mi remăşițele sănătăţii mele. 
Să mi să zică că trădez ţara, mie, care am zis 
aici : „totul pentru țară şi nimic pentru noi?“ Să
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mi se zică că sfişiui Unirea, mie care am zis: 

„ceea ce D-zeii a unit nimeni să nu îndrăsnească 

a mai desuni!“ Sunt dar et un şarlatan, un tră- 

dător, şi ceea ce zic le amnumai pe buze, iar nu 

şi în inimă ? Socotesc că am dat tot-d'a-una do- 

vadă că, în faptele mele, am avut curagii şi nu 

m'am servit nică o dată de şarlatanism. li vorba 

acum de curagiii ? De e de cel material, n'am 

nevoie a vi'l ar&ta acum, ci atunci când se va, 

ivi trebuinţa. Cât pentru curagiul moral, parla- 

mentar, socotesc că am dat destulă dovadă, în 

curs de 20 ani, că n'am plecat nici o dată capul 

înaintea, adversarilor mei, ci m'am uitat drept 

în faţă-le. Ca om politic însă curagiul mei se 

mărgineşte în interesele ţării mele, în înţelep- 

ciunea ce reclamă posiţia ei. Imi iubesc ţara 

prea mult, ca să nu mă grăbesc să fac greșeli 

de acelea, cari să o tirască în prăpastie. Mai 

bine voiii trece eii de om mic, slab, de cât a 

"mi periclita ţara prin o imprudenţă neiertată de 

starea de faţă. Socotesc că numai acest cuvent 

e destul ca să m& înţeleagă d. Cogălniceanu. 

D-lui ne vorbeşte de peceţi, de drapele şi de 

decrete. Peceţile se fac. Pentru drapel ştiţi bine 

că d. Ministru de rășboiii a luat m&suri în pri- 

vinţa aceasta mai "nainte încă de a se fi gândit 

d. Cogălniceanu să ne o ceară. Dar cât pentru
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decrete, domnilor, în adevăr decrete nu am făcut, 
căcă noi voim să fim un Ministeriti constituţional, 
liberal, iar nu dictatorial, (4plause.) Fiţi siguri, 
domnilor, că, pe cât timp va fi un suflet în a 
cest piept, vor eşi tot-d'a-una aceste vorbe, cari 
pornesc din fundul inimei. Noi nu venim aci a 
face pararadă de vorbe, a vă spune de zilele Şi 
nopţile ce le sacrificăm pentru țară. Aceasta, o 
cunoaște țara, şi va veni timpul a o cunoaște 
şi mai bine, atunci poate când noi nu vom mai 
fi. Ceea ce am a vă zice e să v8 întreb de a- 
veţi sati nu încredere în- acest Ministeriii ? Dacă, 
aveţi, lăsaţi”] să lucreze, căci ţara are trebuinţă, 
de o mulţime qe lucrări ; lăsaţi] să facă ce so- 
coteşte de cuviință. Cât pentru q. Cogălniceanu, 
"mi pare foarte răi Că d-lui critică, acuză Minis- 
nisteriul că n'a făcut nimic, Când e vorba dea 
critica, e lesne de a pătrunde în câte-va minute 
cele mai mici detaliuri, e lesne a zice că Gu- 
Vvernul în câte-va ore să facă totul. Dar când 
e vorba de faptă, atunci e cu totul alt-ceva. D-nu 
Cogălniceanu a fost Ministru şi poate că d-lui 
va fi găsit mijloc ca gândirile d-lui, voinţele d-lui, 
să le transforme pe clipă în fapte, în lucruri . 
pipăite, aşa precum fotografia reproduce în câ- 
te-va secunde o mulţime de obiecte. Noi însă 
nu posedăm un asemenea mijloc, nu putem
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merge cu o ast-fel de repeziciune, şi apoi, deose- 

bit de aceasta, voim ca tot ce facem să fie ştiut 

şi priimit de Cameră. Dacă d. Cogălniceanu a 

avut acea putere misterioasă, de care noi nu pu- 

tem dispune, dacă d-sa a avut acea vrednicie, acel 

dar, ca toate ideile, toate cugetările d-lui, să le 

transforme pe clipă în fapte, atunci vie d-sa a lua 

locul acesta, şi de 'şi va înplini făgăduinţa, vă 

jur că ei voiu fi cel d'ântâiii al declara de semi- 

zeii; iar de nu, atunci, cu acuzarea d-lui în mână, 

voii fi eii cel d'ântâiu al acuza, pentru că a 

venit să ceară altora lucruri, pe cari nu le poate 

pune în execuţiune. .(Aplause.) 

Se trece la discusiunea asupra legii de presă. 

Principele Dimitrie Ghica declară că d-sa priimeşte în 

principii juriul în materie de presă; dar susţine că acum, 

când sunt la ordinea zilei cestiuni aşa de insemnate ca aceea 

a proprietăţii, o asemenea instituţie nu ar fi oportună. 

D-nu I. Brătianu, întrun discurs foarte lung, arată că 

legea cerută de Guvern este draconică şi că pune liberta- 

ea presei la disposiţia agenţilor Guvernului. Această lege, 

zice d-sa, va sugruma or ce protestare contra celor mai 

mici agenţi ai administraţiei. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Dacă aş 

fi fost un strein şi aş fi venit în mijlocul dis- 

cursului d-lui Brătianu, fâră să fi auzit această 

discusiune, "mi aş fi închipuit că d-lui se află
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in luptă contra unei tendinţe ce sar fi văzut în 
Cameră de a se pune un câluş asupra gurelor, 
de a se înpiedica dreptul de a vorbi şi de a scrie, 
de a se sugruma în fine toaţe libertăţile, sub 
un Guvern despotie şi arbitrariii. Dar oare legea, 
de care e vorba aci este o lege așa, de sălbatic 
apăsătoare? Ei nu o cred mai deosebită de câtţ 
aceea a altor naţiuni mult mai mari de cât a noastră şi cari se bucură de seculi de bine-fate- 
rile civilizaţiunii. Mi se va respunde că trebue 
Juriul, fiind-că nu avem acei judecători inamo- 
Vibili la Curtea de Casaţiune, unde trebue a se 
judeca procesele de presă ? ku, domnilor, vă în- 
treb de trebue să avem o lege de presă sait nu? 
Nu intru în amănuntele licenţei, la care s'a de. 
dat presa de trei ani, Principele Dimitrie Ghica 
a desvălit'o destul în goliciunea ei cea hidoasă, 
Şi dacă am aduna toate cele ce Sai scris şi s'au Publicat în cursul acestor trei ani, am face o colecţiune, care să sperie și pe revoluționarii de la 
1793, ar speria pe însu-'şi redactorul lui Pere-Duy. chesne. 1) Când se serie, domnilor, când se publică, : „sparge şi vei intra,“ este tot una ca Şi cum s'ar 
zice; „Sparge şi vei fura“. Aceasta e o deviză, 
de tâlhari. S'a maj vorbit de presă că ea este 

D) Cel mai cinic dintre ziarele Revoluţiunii, după ce căzuse sub direcţiunea, lui H6bert, Contra acestuia apăruse alt ziar întitulat La Mire Duchesne, in- spirat de sentimente contra.revoluţionare,
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chiemată a r&spândi lumina. Dâr sunt, dom- 

nilor, două feluri de lumini. Este lumina care 

vine din cer, lumina adevărată; dar este o 

lumină sinistră, o lumină a Iadului. Este o lu- 

mină de sus care luminează, dă viaţă, şi o lu- 

mină de jos, care întunecă, omoară. Ast-fel a 

fost lumina ce a răspândit presa pină acum, 

lumină care întunecă, lumină infernală, care a 

sădit germini pernicioşi prin vinele şi sângele 

junimii, lumină care a inoculat veninul chiar în 

copii din scoale. Asemenea lumină este bună nu- 

mai pentru antropofagi, iar nu pentru oamenii 

câri voiesc educaţiunea şi moralizarea semenilor 

lor. Cu aseminea lumină am face din ţara noastră, 

un cuib de revoluționarii cei mai sălbatici, cari 

n'ar mai respecta nici lege, nici guvern, nici ţară, 

nici familie, nici bătrân, nici tenăr, nică maică, 

nici fiică, nică Dumnezeire, şi cari, cum a zis 

Principele Ghica, ar merge să batjocorească pină Şi 

cenuşa mormintelor. Vom întreba pe d. Bră- 

tianu, noi cari am ridicat ordonanța asupra presei, 1) 

de ce n'a ridicat'o d-lui în timpul Ministeriului 

săi? Noi am desfiinţat”, pentru că iubim cu sin- 

ceritate libertăţile ţării noastre. Dar care a fost 

oare efectul ce experienţa ne a dovedit? Care 

1) Dată de Ministeriul N. Creţulescu, Vedi Monitorul Ofic. a Ţării Rom, 

din 1859 Octobre 4, La 23 Septembre acela-'şi an, acest Ministeriă a suspendat 

ziarele Românul și Nikipercea.
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a fost răsplata ce am avut ? In loc de recunoş- tinţă, am priimit injurii şi calomnii ; de a doua zi, am fost atacați în tot ce avem mai sfint. Dar tina ce ati voit să ne asvirle în faţă a căzuţ chiar pe obrajii celor ce ne 0 aruncati! 

Şedinţa de Ia 21 Martie 1862, 
(Supliment la Alonitor No. 16.) 

La ordinea, zilei se află continuarea desbaterii asupra legii de presă, 
„După o discusiune lungă şi animată asupra acestui su- biect, B. Katargiu cere cuvântul, 

Barbu Katargiu, Preşegintele Consiliului. Domnilor! Nu viii să cer cea mai mică testricțiune a dis- cusiunii. Socotesc că e de prisos a vă aduce a- minte că sunt trei zile, de când se urmează această discusiune fără vre un rezultat. Socotese că e de prisos asemenea a v& aduce aminte „Ceea ce am Zis în şedinţa trecută, că avem trebuință de multe lucrări, că avem a organiza, ţara, dar că stăm pe loc, şi Sar putea socoti cu drept cuvent că este un parîi pris de a înpiedica mersul nostru, de a nu face legi, ca să se poată zice într'o zi : „Gu- vernul nu face nimic, Camera nu face nimic. & Domnilor, Vii să fac apel la patriotismul dv. Şi să vă T0g a lăsa la o parte discusiunile fără 

26
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folos, să ne punem a face legi, legi de organizare ; 

căci suntem. înti”o posiţiune, în care am atras 

asupră-ne privirile Europei ; întw'o posiţiune de 

încercare, când trebue să facem. pe cei ce ne pri- 

vesc, să crează că am meritat ceea, ce ne ai dat. 

Ni sa imputat că noi nu facem nimic, că ţinem 

lucrurile în statu quo. Însă, ca să facem ceva, 

ca să începem organizarea, ne trebue legi ; căci 

alt-fel, a face de la noi, ar fi a cădea în arhi: 

trarii, şi cu drept cuvent atunci am putea fi traşi 

la răspundere. De aceea fac apel la Cameră, ca 

să vază dacă Ministeriul e cauza, de nu se face: 

nimic, cauza de nu se organizează ţara. De ar 

fi alt Ministerii, poate că ar face prin ordonanţe 

ceea, ce noi voim a face prin legi. Însă noi, d-lor, 

precum v'am promis că, pe cât timp acest Mi- 

nisteriti va ocupa aceste bănci, mai bine se va 

lăsa a fi sarobit el, de cât a compromite ces- 

tiunea cea mare, cestiunea vitală a Românilor, 

Unirea, tot asemenea vine a vă declara acum, 

„că prefere a fi sdrobit el, de cât a întrebuința 

mijloace dictatoriale în locul celor constituţionale. 

D-lor, Ministeriul ca şi dv. toţi, voeşte lumina 

presei : însă, precum vam. Zis, lumina ce r&s- 

pândeşte presa astă-zi nu e lumina soarelui, ci 

lumina care vine din morminte, din infern. De 

aceea, trebue să facem 0 lege, care să înfreneze



403 
—————— 

licenţa Şi să puie capet desfieului, calomniilor, infamiilor r&spândite de licenţa Presei, asigurând libertatea, (Semne de aprobare şi aplause în partea dreaptă). Ve Tg, d-lor, încălziţi-vă inimele de Român, înflăcăraţi-vă inimile de patriotism, des- brăcaţi-vă de Patimi ; nu mai veniţi a cere cu- ventul pentru cestiuni personale, lăsaţi la o parte persoana d-voastră şi ocupaţi-vă de persoana, cea, mai mare, de Patrie; faceţi pentru Patrie toate câte ea are nevoie, Organizaţi-o, întăriţi-o, faceţi ca pretutindenea să respire ordinea, şi Siguranţa; aretaţi-o Europei în aceasta, stare, şi atunci veţă avea dreptul dea cere să i se dea numele cel frumos, numele cel mare ce solicita cu atâta căldură d. Cogălniceanu,. i) 
Se pune la vot închiderea discusiunii şi se priimeşte, Preşedintele. Pun la vot luarea în considerare a pro= iectului. 

In şedinţa viitoare de la 23 Martie, legea asupra presei din Moldova se priimeşte ca lege a ţării cu o majoritate de 55 bile contra 49. 

Şedinţa de la 23 Martie 1862, 
(Supliment la Monito» No. 19.) 

D-nu 1. Brătianu, raportorul Comitetului delegaților, ci- teşte raportul asupra propunerii d-lui M. Cogălniceanu în cestiunea sării, 

1) Numele de România,



N
 
>
 

pe
s 

  

O lege regula ca, de la 1862 înainte, salinele să se caute 

d'a dreptul de către Stat. Cu toate acestea Ministeriul d's- 

punea printr'o publicaţie din Monitorul oficial, din Februa- 

rie 1862, ca exportul sării în cantitate de 15 milioane ocă 

să fie dat iară-'şi ca monopol unui individ, cum se făcuse 

inaintea promulgării legii asupra salinelor. 

Raportul observă că din această disposiţie a Ministeriu- 

lui se foloseşte numai d. Mişa, căci dinsul are mai multe 

milioane de oca de sare peste Dunăre, din cari o parte îl 

costă 20 de stanţi suta. In această situaţie numai Statul ro- 

mân poate face o concurenţă primejdioasă d-lui Mişa. Gu- 

vernul a pus dreptul exportării la licitaţiune prin oferte şi 

condițiuni atât de grele, în cât numai d. Mişa sai agenţii 

d-lui se pot înfățișa, şi, neapărat, dacă dinsul nu va avea 

concurenţi, va oferi preţul ce'i va plăcea, precum acela de 

12 sf. suta, pe care Guvernul va fi nevoit să '] priimească, 

pentru că pină acum aă trecut trei luni din an şi d. Mişa 

vinde singur sare peste Dunăre. 

In faţa acestei situaţiuni, Comisiunea este de părere că& 

Adunarea nu poate lua nici o hotărire şi prin urmare nici 

răspunderea măsurilor luate în cestiunea exportării sării. 

In ceea ce priveşte exportul sării peste Prut, raportul 

constată că în Moldova se află mai multe milioane de oca 

de sare în posesiunea particularilor, ceea ce, după toate re- 

gulele salinelor, este o anomalie. Comisiunea este de pă- 

rere că Statul trebuia să se armeze de dreptul său de mo- 

nopol şi să nu permită a se libera de cât sarea ce vavinde 

el de aci inainte. In aceste condițiuni, s'ar fi înfăţişat cum- 

părători pe preţul de un galben (î1 lei 75 bani) la gura ocnei. 

Guvernul însă a refuzat, mulţumindu-se a pune o taxă de 

41 lei (vechi) 20 parale asupra sării în genere de or ce pro- 

venienţă ; iar în urmă a desfiinţat şi această taxă, dând ast- 

fel mijloc de a se exporta sarea particularilor din Moldova, 

în paguba sării Statului. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Domnilor!
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Nu m'am mirat nici cum de a vedea, Şi în a- ceastă înprejurare, un NOU act de acuzare, o Nouă macedoniană 1) in contra, Guvernului; dar ce] puţin de astă dată am Vezut adunate în aceasta, acuzare mai multe Ministerii, şi ne rămane să facem o nouă notare de acele Guverne. Aceasta, e asupra preambulului, asupra formei. Apoi e şi cestiunea punerii în lucrare a legii, asupra căreia s'a făcut acel aport, în care se vorbeşte de călcare de lege Şi altele, şi cari cuvinte, ca Şi cele de patrie, de libertate, au ajuns a fi nu- mai nişte sunete ce nu pot face nici o impre- siune, şi cum zice Principele Sturza, ne am hir- şit cu asemenea vorbe. 
Să vii acum la cestiune. 
Aş fi voit să urmez pe d. raportator din cu- Veni în cuvent şi săy r&spunz la toate; dar să'mi ierte d-lui puţina inteligență, şi cunoştinţă ce am de acele teorii economice, ce d-sa nea expus Şi pe cari ei nu le Ştii. Domnilor, câna e vorba de monopol, e: de monopol, şi când e vorba, de concurență, e de concurenţă, şi în ra- portul. acesta a. fost o amestecătură aşa de în- curcată, în cât eu nu am înţeles nimic, şi ceea ce voii răspunde, voiti respunde de la mine. Am avut onoare a maj spune Şi intruna din Şe- 1) Aluziune la faimoasele discursuri ale lui Demosthenes contra lui Filip, 

regele Macedoniei. De regulă ss zice filipică în loc de macedoniană,
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dinţele trecute că Guvernul s'a însărcinat să venză 

pe seama Statului sarea, şi să nu mai vendă 

ca pină acum monopolul altora, căcă atunci s'ar 

despuia Statul de un drept al său. Camera a 

zis Guvernului: „tu eşti monopolistul, pe seamă-ţi 

-vei face venzarea.“ Însă cum trebue să se facă 

acea vânzare ? De sigur că nu cu ocaua, nu cu 

dramul, căci atunci Guvernul trebue să aibă un 

control nu numai asupra impiegaţilor, ci să vază 

ca şi cumpărătorul să nu fie tot acela- şi. Ce era 

dar de făcut ? Guvernul a trebuit să vază cam 

câtă sumă poate scoate la marginile Turciei, 

ceea ce a şi făcut. Şi aşa, cercetând, a găsit că, 

din negligenţa ce de doui ani Guvernele precedente 

ai avut, nu se poate scoate decât 15 milioane. 

Ceea, ce a şi zis Guvernul, că cu 15 milioane se 

poate lega, dar cu mai multe nu. Guvernul a zis: 

„veniţi, cumpărătorilor, din patru punte cardinale, 

şi cumpăraţi sare“. Iată ce a zis Guvernul. Dacă 

nu sait făcut publicări prin Anglia şi prin Ispania, 

este că acestea erai în zadar, căci negreşit nu 

era să vie nimeni din aceste țări să iea sare de 

la noi. Dar s'au făcut publicări în Turcia, unde 

din nenorocire aii ris de noi. Guvernul dar a 

îăcut tot ce "ia stat prin putinţă ca, să se puie 

în posiţiune de a vinde sarea şi tot de o dată 

de a nu eşi din lege.
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Vie cumpărătorul să mai iea şi alte 15 mili- 
lioane, şi "i vom da. Mişa, domnilor, este Şi 
pentru mine un cauchemar; dar el, cum am maj 
Zis, se poate presenta sub toate formele, când 
cu barbă, când fără barbă, când cu părul val- 
voii etc. Apoi ceea ce nu Ştiţi d-v. este că sunt 
Şi alţii inusterii: a venit şi d. N. Băleanu Şi a 
depus 800,000 sfanţi cauțiune pentru ca să fie 
concurent. 

Să r&spunz acum la cele zise de d. raportor 
despre un impiegat de la Giurgiu că ar fi fost 
cumperători mai mulţi, de era maj multă sare, 
Şi că Sar fi vândut Şi 400 milioane de ocale. 
Fi, domnilor, şi noi ne am fi mulţumit să gă. 
sim mai mulţi cumpărători ; dar îmi pare că 
Yam mai spus ce fel de muşterii am avut. 
Se maj zice că de ce nu sa transportat mai 
multă, sare la puntele despre Dunăre? Nu mă 
mir de ignoranţa d-lui raportator în aceasta, D-lui 
n'a fost de cât o lună la Guvern, şi nu ştie că 
Sarea nu se cară iearna, ci vara. Caâtăţimile cari 
sunt rămase pe la, punturi sunt de an şi oamenii 
O aduc încet-incet, când se pot înlesni. Prin ur- 
mare acest argument, işi avea, respunsul de la sine. 

Remâne să r&spunz acum asupra, sării streine, 
ce ne ar face concurență, Şi care se pretinde 
că sar vinde cu 6 şi 7 lei. Dar Providența
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a vrut ca să nu se aducă de acea sare, căci 

alt-fel cine ar fi venit să plătească mai mult pen- 

tru sarea noastră ? Şi dacă ar fi aşa, ei aş po- 

văţui să se strice toate punturile de pe Dunăre 

şi să se astupe ocnele. Conchid dar şi zic că tot 

raportul nu este de cât o .şiretenie de vorbe, un 

reguisitorii de acuzări fără nici un temeii, şi 

prin urmare Guvernul n'a călcat nici de cum le- 

gea; el a făcut tot ce era posibil, ca să nu se 

păgubească fiscul. Mai zic iar că dacă Adunarea 

socotea de atribuţiunile sale de a intra în drep- 

turile Guvernului, noi, de şi am avea dreptul să 

protestăm, nu o vom face. Dar atunci respon- 

sabilitatea nu ne va privi pe noi. Noi am făcut 

ceea ce trebuia. Avem 15 milioane de oca şi nu 

le putem duce de cât pînă la margine, căcă, dacă 

am trece-o în Turcia, ar trebui să o dăm pe 

datorie şi aceasta nu ar fi nici de cum în intere- 

sul Statului. Dacă Adunarea voiește să o facem, 

mare de cât să zică; însă atunci nu va mai fi 

răspunderea pe seama noastră. 

D-nu Ion Brătianu zice că d-sa prin raportul săă na a- 

acuzat pe Ministeriit, ci numai a observat că cei ce cum- 

păraii dreptul de a vinde sare ai abuzat de dinsul, fiind-că 

îl aveaii numai pe 5—6 ani, şi căutau să o vinză cu pre- 

turi foarte însemnate, fără să se îngrijească că jicnesc vii- 

torul salinelor României. De aci a rezultat că pentru toate 

trebuinţele secundare, cari nu sunt pentru hrana omului,
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cuperătorii s'ai dus şi au bătut la porţile altor țeri, a că- ror sare era de o calitate inferioară, dar mai eftină, şi ne au făcut o concurenţă pentru o parte din sarea trehuincioasă consumatorilor din Turcia. D-sa este de părere ca Statul să venză dreptul de exportarea sării unei societăţi, care să o exploateze pe un timp mai indelungat, cum se face în Franţa, 30—40—50 de ani, Atunci antreprenorii vor da Statului un pret insemnat, ca să asigureze viitorul salinelor noastre. Oratorul vorbeşte apoi asupra mâsurilor luate pentru vin- derea sării şi arată greşelile ce Guvernul ar fi comis, după părerea d-sale, în această privinţă. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Daţi-mi voie să vorbesc, d-lor. Am văzut cu mirare că, 
Sa mai sculat d. Brăţianu să vorbească de Mo- 
NOpol, când socoteam că expresiunea, de monopol 

„nu mai poate fi întrebuințată după desluşirile ce 
am dat. 

D. Brătianu a Susţinut că s'a vendut cu mo. 
nopol, tot cum sa vendut în trecut. Nu, d-lor ; 
nu s'a vendut la nimeni cu monopol şi nici că 
s'a vendut alt drept, de cât acela ce Guvernul ştie prea bine că îl are în anul acesta. Ce a zis 
Guvernul ? Guvernul a ZiS că vinde 15 milioane 
oca de sare, pentru că a socotit că o să poată 
scoate 15 milioane în anul acesta şi a chiemat 
pe cumperători din patru punte cardinale, spre 
a cumpera la licitaţie acele 15 milioane ce Gu- 
vernul crede că poate scoate. Atât Şi numai atât 
a zis Guvernul, Dar de geaba le tot spunem, le
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tot tălmăcim, căci vedem că venim tot la ace: 

lea-'şi rezultate. Cunoașteţi greutăţile drumurilor, 

şi dacă Guvernul nu va scoate sare, nimeni al- 

tul nu o poate scoate. 

Aşa, dar Guvernul ce a zis? 

„Veniţi, neguţătorilor din 4 punte cardinale, 

şi cumpăraţi 15 milioane oca de sare.“ El era în- 

grijit cum să facă această transacţie, ca să ieasă, 

din strimtoare. Monopol se chiamă aceasta, d-lor? 

Venit-aii neguţători să zică: „cumpărăm 15 mi- 

lioane oca de sare“, şi nu li sa dat? Guvernul 

priimeşte pe or-ce cumpărător. Se înţelege însă 

că, de va veni unul ca să cumpere un milion, 

Guvernul va preferi pe cel ce va cere 15 mi- 

Jioane, chiar de ax cere să nu mai vindem altuia; 

dar nu ne o cere. D-nu Brătianu însă citeşte nu- 

mai începutul condiţiunilor şi zice că legea a- 

ceasta nu e destul de explicită pînă unde o să 

mergem, adică dacă va veni cine-va să ceară 

10 mii de oca sait mai puţin, ii vom da saiinu ? 

Ei bine, d-lor, vom veni la anu şi vom face 

o lege explicativă de exportaţie şi vom zice să 

se vinză pină la 3 oca, şi chiar pină la 11» oca, 

D-lui zice că e o mulţime de sare dincolo. 

Apoi vedeţi că n'are nici puţină logică. Dacă e 

mulţime de sare dincolo şi noi găsim atâtea greu- 

tăţi ca să vindem acele 15 milioaue, apoi cum
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gândiţi că o să găsim alţii, cari să vie să mai 
ceară în urmă mai multă? 

Ne a zis pe urmă să mergem prin Englitera 
Şi Ispania ca s'o vindem. . . 

D-nu I. Brătianu. Cer cuventul. 

Barbu Katargiu (continuând), pentru că în Turcia e 
sare streină, care se vinde cu 6—7 lei. Apoi dacă 
vom duce-o acolo, va îxebui să ne coste 25 — 30 
sfanți suta şi atunci ce fel de concurență o să 
mai facem ? 

Vedeţi dar, d-lor, că nu e nimic maj mult de cât 
un charivari de vorbe, vorbe de monopoluri, 
vorbe de concurenţă, etc. ete. 

D-lui a zis că Guvernul nu “a trimis toate 
documentele pînă la cea din urmă zi. Dar d-lui 
ar fi trebuit să vază, în ceea ce a făcut Guver- 
nul, o condescendenţă, mult mai mare de cat ceea 
ce trebuia să facă; căci a trimis documentele 
pe mai mulţi ani din urmă, ca să poată face o 
comparaţie, când Guvernul putea, să i le refuze, 
fiind-că Adunarea, nu se pronunţase că trebue să, 
trimeaţă documentele. Apoi d. Brătianu mai pre- 
tinde că de ce nu i s'a trimis şi cutare depeşă, 
şi cutare document, Dar Guvernul trebuia să. iea 
0 mesură, pentru că cunoştea istoria lui Bas- 
tache, şi nu erea dator să dea explicaţiuni şi
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pentru ce n'a făcut, ci numai pentru ceea ce a 

zis, iar nu şi pentru ceea ce nu s'a zis. D-sa ne 

întreabă: de ce n'ai mai făcut şi cutare lucru, 

de ce n'ai mai vostit şi cutare cuvinte? Aceasta 

n'0 înţeleg, căci atunci nu trebue să mai ceară 

Guvern constituţional, ci trebue ca să ceară un 

Comitet de salute publică, care să guverneze d'a 

dreptul, iar nu înpreună cu Camera. 

Şedinţa de la 26 Martie 1862. 
(Supliment la Monitor No. 81) 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Alaltă-ieri 

am avut onoare a cere onor. Adunări un credit, 

nu de trei luni, ci de 9, ca să putem urma tot 

după budgetul anului trecut, şi în acest timp am 

auzit că e o nedomirire, de ce să cerem pentru 

9 luni şi nu numai pentru 3. Am făcut aceasta, 

d-lor, şi Camera, trebue să ne ţie socoteală, pen- 

tru că ne aflăm într'o posiţiune anormală. Mi- 

nisteriul ar fi putut cere pentru 3 luni, mai ales 

că speră că, cu reînturnarea Camerii, o să-i poată, 

presenta un budget, dacă nu complet, cel pu- 

ţin ast-fel, ca să serve de bază la budgetul a- 

nului viitor şi să se aplice pentru restul anului 

acestuia. Ceea ce a silit pe Ministeriit să ceară 

creditul pe 9 luni, este că suntem la începutul
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anului şi este a se încheia contracte la lucrările 
publice pentru întregul an, Şi, neavind credit a- 
cordat de cât pe trei luni, nu înţelegem cum 
am putea încheia contractul pe anul întreg. Cu 
toate acestea Ministeriul lasă la apreţierea Camerii 
toate acestea, şi dacă dînsa, crede că nu i se aduce 
stinjinire, el priimeşte a i se vota creditul Şi pe 
3 luni de zile. Însă, în acest caz, am onoare a vă 
anunța, d-lor, că la, înturnarea Camerii trebue 
neapărat să se voteze un budget. 

Terminând, Preşedintele Consiliului comunică mesagiul, prin care se numeşte d. T. Ghica Ministru a] Finanţelor şi d. A. Florescu Ministru a] Controlului. 

D-nu Cozadini. Am cerut cuvântul, d-lor, ca să întreb pe d. Preşedinte al Consiliului dacă, prin numirea d-lui Ministru de Control, se suprimă direcţiuuea Ministeriului de Control din laşi, care costă atâtea cheltuieli pe Stat. 

Barbu Katargiu, preşedintele Consiliului. Domnilor! 
Direcţiunea Controlului din laşi se va, desființa; 
iar cât pentru impiegaţi, suntem datori, precum 
s'a promis Şi prin discursul Tronului, a nui lăsa, 
nemângâiaţi, ci a le face un căpătâiul. Socotese că, 
pe aceia, cari sunt în activitate şi rămân neocupaţi 
prin desfiinţarea posturilor, trebue să punem pe 
unii pe unde vom găsi locuri, iar celor ce rămân 
să le dăm jumătate din leafă pînă, se vor căpă&tui 
şi ei prin noua, organizare. Dar mai sunt Girec-
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țiunile Ministieriilor din lăuntru şi de justiţie, pe 

cai nu le putem trage pină la o lege definitivă 

de reorganizare. Pină atunci toate ţesăturile ce 

face Guvernul spre a conduce mersul lucrurilor, îl si- 

lesc a face chieltuieli foarte mari, cum e de exemplu 

transportul impiegaţilor Ministeriului de Finanţe, 

care a costat pe Guvern sume însemnate. De 

aceea vă rog, domnilor, ca să luăm m&suri de a 

eşi din această anomalie. Pentru aceasta Camera 

trebue a, 'şi prelungi sesiunea încă. dou luni de 

zile de la 24 Aprilie înainte, căci trebue să or- 

ganizăm ţara, şi la aceasta ne trebue legi. 

Şedinţa de la 27 Martie 1862. 

(Supliment la Monitor No. 83). 

La, ordinea zilei este proiectul de lege pentru a se auto- 

riza Guvernul să continue cu stringerea veniturilor şi r&s- 

punderea cheltuielilor după siatu-quo,pînă la finele anului. 

Comitetul însărcinat cu studierea acestui proiect conchidea 

la admiterea lui. - 

D. Preşedinte anunţă că la acest proiect sa făcut un a- 

mendament, a cărui coprindere este de a se unifica contri: 

buţiunea funciară în ambele părţi ale ţării şi a se aplicaşi 

dincoace de Milcov legea timbrului. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Domnilor! 

Am mulţumirea să vă anunţ că, mai "nainte de 

a auzi această propunere, proiectul de lege s'a
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făcut, şi socotesc că peste câte-va minute o să se 
aducă aci, fiind-că am lăsa a se prescrie rapor- 
tul şi a se sub-scrie mesagiul de Domnitor. 

Prin acel proiect. se unifică această contribuţie 
şi se propune 40% pentru amendouă țările. Tot 
în acea legiuire am crezut de cuviință a, vorbi şi 
despre timbru, pentru că am socotit că în Mol- 
dova nu mai poate r&mânea o lege de contri- 
buţiune cu totul diferită de a noastră. 

Tot de o dată vă fac cunoscut; că Şi pentru Iaşi 
am chibzuit a se tace o modificaţie la contri- 
buţiunea funciară, reducându-se la jumătate de 
ceea ce a fost pină acum, căci, cu prilejul des- 
fiinţării Guvernului d'acolo, toate proprietăţile 
aii scăzut. 

D-nu M, Cogălniceanu declară că va vota pentru acest 
proiect, însă numai cu două reserve: 1) ea Guvernul să în- 
fiinţeze cât mai în grabă un budget sumar unificat pentru 
amândouă Principatele ; 2) să se desființeze îndată taxele 
puse în Moldova aspra băuturilor spirtoase consumate în 
lăuntru comunelor urbane. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. D-lor, voii 
respunde cât se poate mai pe scurt d-lui Cogăl- 
niceanu. D-lui are dreptate când zice că ar fi 
trebuit să se facă, dacă nu un buget regulat, 
cel puţin unul sumar; şi negreşit că sar fi putut 
face. Dar d. Cogălniceanu ştie că schimbarea Mi- 
nistrului de finanţe a'adus greutăți şi înpiedicări;
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şi al doilea am fost înpiedicaţi pină să ne vie 
condicele şi dosarele de la Moldova, de care a- 
veam neapărată, trebuinţă. Dar d. Cogălniceanu 

zice că trebuia, să se facă cel puţin unificarea ve- 
niturilor. Greutatea, este că a trebuit să avem cu- 
noştinţă de diferitele adăogiri ce eram siliți a face 
în Moldova, de plăţi excepţionale pentru Mol: 

dova, cum funcţionarilor ce suntem siliți ai ţinea 
pină la noua organizare, după cum s'a recoman- 
dat şi de către Măria Sa prin discursul Tronului, 
şi altele multe. Prin urmare noi, de am cerut cre- 
ditul pe 9 luni, aceasta n'am făcut'o cu cuget 
de a nu da un buget care să se aplice chiar şi 
pentru restul anului 1862, ci am făcut'o pen- 
tru căam voit ca budgetul să 1 facem în cuno- 
ştinţă, de lucruri, ca să poată servi şi pentru 1863 

si să nu mai fie trebuinţă de suplimente şi cre- 
dite excepţionale. Pentru aceasta am voit să, 
vedem mai ântâiii votându-se legile necesarii, a- 
vend încredere că Adunarea, neva vota, aceste legi, 

şi ast-fel putem prevedea, toate adăogirile şi scă- 
zămintele ce trebuesc făcute, şi să dăm un 
budget regulat, ca să nu mai fim siliţi a'1 schimba. 

Pină atunci însă aveam trebuinţă de creditul ce 
vă cerem, ca să conducem carul Statului, care e 
într'o stare foarte anormală, care, în loc de 4 

roate, are 5, şi 7 leu, şi pină să ajungem a
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unifica, a pune în armonie, trebuia să avem cre- dit, Complicările, d-lor, sunt aşa de mari, în cat îmi este imposibil de a vi le arsta cu deam&- runtul. Dar dv. sunteţi oameni de stat şi vi le puteţi imagina. Iată, pentru ce am cerut credi- tul pe 9 luni. Insă, dacă socotiți dv. că nu se aduce nici o înpiedicare lucrurilor, votând numai pe trei luni, faceţi-o. Dar atunai noj vă decla- Tăm Că nu mai suntem responsabili, când ne veţi zice de ce n'am făcut cutare şi cutare lucru pen- tru reorganizarea, şi unitatea ţării, 
Acum vit la cestiunea impositelor asupra, spirtoaselor. Pină acum abia am putut face 

cele dou&-trei unificări, de cari vă vorbii. În 
ceea, ce priveşte pe municipalități, pentru taxa, 
spirturilor, se va face; dar nu acum, pentru că, 
de o cam dată n'avem timp. Nu zic aceasta pen- 
tru noi, căci ce e mai lesne să facem de cât un proiect ? Dar credeţi că Adunarea are să fie așa de ocupată cu alte proiecte şi mai urgente, în cât nu va putea să iea în discusiune şi să vo- teze ceea ce Ministeriul poate face în cinci mi- nute. De aceea, d-lor, vă rog, daţi Ministeriului 
creditul ce vă cere Şi el vă promite că, de va 
putea, vă va aduce un budget regulat. Pe de altă 
parte, d-lor, vă rog să daţi Ministeriului legi, legi 
de organizare şi de unificare. Noi vă promitem 

27



418   

că, in timpul cât vom fi despărțiți, ne vom ocupa, 

a face proiecte. De am fi avut numai 15 zile 

încă de lucru, am fi putut face mult, căci aven 

multe proiecte de urgenţă. Iată, chiar acum, a- 

vem o propunere foarte urgentă, aceea pentru 

înfiinţarea unei bănci. De se va priimi sai nu 

această propunere, nu ştiii; dar aceasta e o ces- 

tiune vitală pentru România. De aceea, d-lor, vă 

rog, votaţi creditul pentru 9 luni şi nu aveţi nici 

o temere, nici un scrupul, pentru că posiţiunea 

este escepţională şi critică. 

D-nu M. Cogălniceanu mulţumeşte lui B. Katargiu pentru 

esplicările ce “i a dat, dar adaugă că, în ceea ce priveşte 

taxa asupra băuturilor, nu trebue un proiect şi că este des- 

tul ca ceea ce se urmează în România să se aplice şi în 

Moldova şi ca această contribuţie să se perceapă de aci 

înainte în folosul comunelor. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. E 0 ces- 

tiune ce atinge pe d. Ministru de Finanţe şi vă 

mărturisesc că d-sa n'a avut timp a o studia. De 

o vom putea studia, vom răspunde în şedinţa vi- 

itoare ; iar de nu, Adunarea să bine-voiască a 

ne autoriza să facem o asemenea operaţie, şi, de 

vom vedea că nu isvoresc dificultăți şi pagube 

pentru Stat, o vom face. 

D-nu M. Cogălniceanu. VE încredinţez că nu e nicio gre- 

utate.
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Barbu Katargiu, Preşeaintele Consiliului. Noi nu vom putea face nimic, pină nu va, trece prin A- dunare, pentru că municipalitaţile își au budge- tele lor. 

D-nu 1. Brătianu protestează in principii contra proiec- tului înfăţişat de Ministeriaă, pentru-că, după părerea d-sale, Guvernul ar fi putut să iea budgetele din Moldova şi din Muntenia şi să intocmească unul, cu care să vie inaintea Adunării. Când însă este vorba pentru credit, d-sa votează pentru nou luni. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului, Puținele cuvinte ce am avut a zice despre facerea sau nefacerea budgetului Je am desluşit îndestul. Vii acum la, ceea ce a zis d. Brătianu că ar i voit să aibă o cunoştinţă exactă ae finanţele țării. La aceasta am onoare a'i răspunde că socotelile: de la 1854 pînă la 1860 sunt depuse la Cameră Și, dacă d-lui are atâta dorinţă de a avea o cunoştinţă exactă de socoteli în Senere, ceară de la Adunare să numească, o Comisie permanentă, în care să intre şi q, Brătianu, însă cu îndatorire ca, într*o lună, să ne aducă o Ştiinţă lămurită de finan- țele ţării. 

Mai mulţi deputaţi cer închiderea discusiunii, care se incuviințează,
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Şedinţa de la 28 Martie 1862. 

(Supliment la Monitor No. 81.) 

La ordinea zilei este desbaterea asupra proiectului de 

lege pentru drumurile de fier. După mai mulţi înşi, cari ieatt 

parte la, discusiune, se acordă cuvântul lui B. Katargiu. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Domnilor! 

'Păcerea Ministeriului pina acum poate fi interpre- 

tată rău. D-nu Manolaki Costaki a făcut ieri o 

observare numind această tăcere: „impasibilitate. “ 

Nu e, domnilor, impasibilitate din partea noastră; 

ci paţienţa ce trebuia să aibă Ministeriul, ca să 

asculte desbaterile unei cestiuni importante, se- 

vioase, ca aceea care ne ocupă acum; unei ces- 

tiuni, pe care o găsisem angajată de Guvernul 

separatist al Moldovei, şi noi, având in vedere 

interesul vital ce se leagă de această cestiune, 

privind şi lucrurile din puntul de vedere gene- 

ral, am socotit de a noastră datorie să o pre- 

sentăm Camerii, fără a intra în amănuntele lu- 

crării. Nu e dar impasibilitate, ci o trebuinţă ca 

chiar Ministeriul să se lumineze din desbaterea 

cestiunii şi să vază dacă am&nuntele pot lovi 

cestiunea principală. După cele ce s'ai vorbit, 

după cele esprimate cu atâta ştiinţă de Princi- 

pele Sturza şi de d. I. Ghica, numi remâne a 

vorbi nimic de cestiunile technice. Imi rămâne nu-
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mai a adăogi ceva care priveşte pe Ministeriti din 
puntul de vedere general. Ministeriul sa între- bat: avem sai nu trebuință de un început, în- 
ti”0 lucrare aşa de importantă, care atrage după, sine toate interesele cele mari ale ţării ? 

S'a mai întrebat: oare nu trebue să ţinem seamă de acest inceput, care Ştiţi că în toată lumea e foarte grei, şi mai cu seamă la noi, cari a- 
vem trebuinţă de atâtea ? In adever, preţul s'a 
părut mare şi Ministeriului; 1) dar el “ŞI a zis : „acei 
cari cei d'ântâiti au curagiul să facă întreprin- 
deri aşa de mari, nu trebue să cauteavantagii nu- 
mai în acele sacrificii immediate ; ei trebuesc să 
aibă in vedere vecompensele indirecte, de cari a 
vorbit Principele Sturza, şi acele foloase, cari ai 
să vie, ca să recompenseze pe toţi de aceste sa- 
crificii Acele foloase ce vom trage din căile fierate, vor fi poate de 10 saii de 100 de ori 
mai mari decât suma ce ni Se cere astă-zi pen- tru construirea lor sau pentru cauţiunea do- binzii.“ Aceasta a făcut pe Ministeriit să închiză ochii asupra, detaliurilor, ca să, deschiză țării noas- 
tre poarta aceasta, care este cea mai mare a, civilizaţiei noastre atat materiale cât şi morale. 
Aceasta a făcut pe Guvern să închiză ochii, Dar 
nu socotiți că, pentru or ce concesiune ce s'ar mai 

1) Se cerea 181.000 lei noui de chilometru,
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presenta, vom lua pe aceasta de bază. Oare n'ar 

fi pentru noi, precum a zis d-nu Î. Ghica, o îndrăs- 

neală prea mare saii chiar o imprudență să res- 

pingem capitalurile streinilor? Oare ţara noastră 

e singura legătură a Occidentului cu Orientul, 

ca să facă pe streini să'şi verse capitalurile aci, 

fără să vază vre un avantagiu? Şi nar putea 

ei oare să croiască acea legătură pe la stânga 

sau la dreapta României? Şi noi să rămânem 

„tot în starea de barbarie, de s&lbătăciune în care 

ne aflăm, să ne mai tirim încă mult timp 

în cărucioarele de poştă, pe noroiit şi pulbere, şi 

să ducem la porturi productele noastre cu ca- 

rele frânte, cu boii schilodiţi de astă-zi, şi nu 

voim să scăpăm o dată de aceste lucruri, cari 

sunt sigiliul barbariei? Aceasta ne a fost temerea, 

ca nu cum-va Europa, care a voitsă ne dea pri- 

mul mijloc de reînviere, — pentru că drumurile sunt 

întocmai ca arterele, cari fac să circule sângele 

întrun corp—, aceasta nea fost temerea ca nu 

cum-va Europa să treacă pe lângă noi prin Or- 

şova în ţara turcească sai pe la Bucovina, să 

apuce pe la hotarele Rusiei la Marea Neagră, şi 

noi să oftăm că n'am ştiut să profităm de o o- 

casiune ce ar aduce atâta folos ţării noastre. 

Aceasta trebue s'o avem în vedere, iar nu te- 

merea de sărăcie, chiar de ar fi; căci aceasta s'ar
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repara prin importanţa, cea mare ce se va da proprietăţilor Şi prin urmare prin creşterea ve. niturilor Statului, Mai aveam să adaug că o mul. ţime de streini, cu această ocasiune, vor veni în țara noastră cu meseriile lor, ca să se facă instruc- torii ţăranilor noştri, să Je aducă acele idei, pe cari azi, când le vorbeşte cine-va de ele, le so. cotesc de basme. 

Şedinţa de la 30 Martie 1862. 
(Supliment la Monitor No. 91.) 

In şedinţa de la 26 Martie, d-nu €, Grădişteanu adresase o interpelare Ministrului de interne asupra hotăririi de a se ridica autorităţile administrative şi judecătoreşti din Foc- şani şi a fi strămutate în Rimnicu-Sărat, care trebuia să devie capitală a judeţului Rimnic, pe când Focşanii aveati să r&mâie capitala judeţului Putna. D-sa întreabă dacă este adevărat că se va mai păstra dualismul Poliţiei şi al muni- cipalităţii în Focşani. 
Ministrul a declaraţ că va răspunde peste trei zile. In şedinţa de la 30 Marţie d-nu C. Grădişteanu Şi-a ex- plicat interpelarea, la care “i a r&spuns B. Katargiu. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. V'am Zis, d-nilor, în may multe Tinduri, că, preocupaţia a- cestui Ministerii e să unifice, cât se va, putea mai bine, atât deosebitele ramuri ale Guvernelor se- parate, cât şi de a stringe legăturile dintre a. ceste două Principate. Istoricul reşedinței ocâr-
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muirii judeţului Rimnicului-Sărat in Focşani e 

acesta. Din vechime Focşanii aveaii capitală Rim- 

nicul; dupe vremi, s'a găsit de cuviință a se stră- 

muta la Focşani, pe hotar, adică la marginea 

judeţului, în prejudiţiul tutulor locuitorilor dis- 

trictului. Astă-zi, când linia despărţitoare între 

Moldova şi Tara Românească s'a desființat, am 

socotit că acest prejudiţiii trebue să înceteze. Cu 

strămutarea aceasta se fac 2 lucruri: pe de o 

parte o unificare mai strinsă, pe de altă parte 

o înlesnire pentru locuitost, trăgend administraţia, 

în centrul districtului. 

De a da Focşanii îndată sub jurisdicţiunea ad- 

ininistratorului din Putna, sunt consideraţii, dom- 

nilor, pre cari acum sunt siliit a le tăcea. Gu- 

vernul însă speră că, o-dată ce aceste conside- 

raţiuni vor înceta, şi cărmuirea judeţului Putna 

va putea atunci să 'şi întinză jurisdicţiunea pînă 

în marginile oraşului Focşani din Ţara Româ- 

nească. Pină atunci am socotit să nu r&mâie Foc- 

şanii în părăsire. De aceea am zis să fie doui po- 

liţai: unul din Rimnic şi altul din Focşani. In- 

fiinţarea unuia o ieai pe seama mea, şi crez că 

Adunarea: nu mă va desaproba. Cât pentru ce se 

atinge de municipalitate, am zis să se unifice. 

Apoi în Focşani e şi reşedinţa unei sub-prefec- 

turi. Vedeţă că, de-o-cam dată, interesele materiale
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ale PFocşanilor sunt asigurate. Reclamarea e 
dreaptă, şi la timpul priincios işi va afla îndestu- 
larea, ca să nu aducă complicări. Am făcut a- 
ceasta, socotind că nu facem ceva afară, din lege. 
Ea s'a făcut; în Consilii; hotărirea sti supus sanc- 
țiunii Domnitorului, şi aşa am puso in lucrare, 
socotind că nu era o lucrare de lege, spre a o 
supune Camerii. Acesta e Singurul r&spuns ce 
pot da. Cât pentru ce se atinge de micele in- 
terese ce ai sacrificat, eu le am răspuns să vază 
pe Moldoveni, cari at sacrificat pentru Unire 
reşedinţa Domnitorului, familii, case, şi s'ar părea 
ciudat că din partea Focşănenilor ar fi nemul- 
țumire. Aceasta e esplicarea ce pot da. R&- 
mâne acum ca Adunarea să hotărască dacă am 
făcut bine sai rău. 

D-nu 1. Brătianu roagă pe Ministeriă ca ţăranii închişi 
în prevenţie la Văcăreşti pentru evenimentul de la 24 la- 
nuarie să fie puşi în libertate, mai ales că sărbătorile Paş- 
tilor se apropie, şi nu este bine ca această zi de bucurie 
universală pentru creştini să fie pentru aceşti nenorociţi şi pentru familiile lor o zi de jale şi de doliă. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Cu întris- 
tare, domnilor, vă mărturisesc —, crează-ne d.1. 
Brătianu, —că şi noi suferim de acele suferinţe. 
Dar nu sunt sute de oameni încă închiși, cum 
a zis d. IL. Brătianu, căci pină alaltă-ieri r&mă-
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seseră 60, şi poate pină astă-zi vor fi r&mas şi 
mai puţini. Dar ştiţi, d-lor, ce va să zică a cer- 
ceta sute de oameni în pricini de asemenea fire, 
unde din interogatorii, din procesele verbale, 
se dă naştefE” la alte cercetări mai multe. Din 
aceste cercetări nu vă pot desvolta pină acum 

nimic ; dar vă spui numai că procurorul a qe- 
clarat că cestiunea a luat un caracter foarte grav. 
Cu cât oamenii sunt mai compromişi, cu cât; ces- 
tiunea e mai gravă, cu atât justiţia trebue să fie 
luminată asupra instrucției, cu atât trebue să iea 
măsuri mai îndestulătoare, căci iea o răspundere 
grea, osândind oameni inocenți, numai pe vorbele 
că cutare şi cutare a fost implicat. Aceasta a 
fost, d-lor, cauza întârzierii. Procurorii sunt a- 
colo permanenţi, lucrând zi şi noapte, şi sperăm 
că mulţi se vor libera; iar cei ce vor rămânea 
compromişi, d-zeii cu ei şi cu noi, pentru că noi 
vom face tot ce vom putea face ca oameni cu 
inimă. Dar legile sunt mai pre sus de noi şi 
trebue să ne supunem lor. 

Şedinţa de la 31 Martie 1862, 

(Supliment la Monitor No. 99). 

Ministrul de Finanţe anunţă că a cedat contractul poşti- 
lor din Muntenia pe trei ani vechilor antreprenori. Cât pen-
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tru poştile din Moldova, d-sa declară că n'a putut ajunge la nici un rezultat, de oare ce contraccii de acolo cer nişte condiţii foarte asupritoare pentru Stat şi tot pe trei ani, afară de contraeciul drumurilor din sus de Botoşani, care a consimţit cu un galben mai jos. 

D-nu M. Cogălniceanu crede Că s'ar putea găsi alţi con traceii, cari ar lăsa mai jos, dacă Ministeriul va face pu- blieaţiile trebuincioase, ca să vie şi alţi concurenţi. 

Ministrul de Finanţe răspunde că nu este destul timp, de oare ce pentru licitaţie trebuesc 40 de zile şi contractul poştilor expiră la 1-iu Maiă, 

Barbu Katargiu, preşedintele Consiliului. Domnilor! 
Vedeţi dilema, în care se află, Ministeriul : pe de o 
parte, are un proiect de lege trimis de Comisia 
Centrală pentru căutarea poştilor, cu chipul cu 
care se arată acolo, pentru darea Poştilor prin 
brevete, şi cele-l-alte lucruri, a căror aplicaţiune 
negreşit pentru "Tara Românească ar fi prea.grea. 
Dar, în Sfirşit, grei sati lesne, proiectul acela nu 
sa votat. Pe de altă parte, Ministeriul, ale cărui 
ocupaţiuni le cunoaşteţi foarte bine, s'a văzut în 
neputinţă de a face alt-ceva de cat ceea ce vă 
spuse acum. 

Când a văzut ex, expiră terminul contractelor 
şi că 10 de zile trebue numai pentru licitaţie — 
şi putem socoti că nu ar fi putut Statul ca, în 
ziua din urmă să facă licitaţia, fiind că atunci 
antreprenorii ar fi făcut nişte pretensiuni ŞI pro-
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puneri neputincioase «ta se priimi—, ce a făcut 

dar? A luat cu contracii acea vorbă şi a ajuns 

la un rezultat, care vi s'a spus aci, după care 

nu numai contraccii se angajează cu un preţ 

mai jos, dar lasă în beneficiul Statului portul 

scrisorilor şi al gropurilor, care poate să dea şi 

acela o sumă însemnată, şi r&mâne ca să încu- 

viinţăm contractul. Cât pentru Moldova, vom 

vedea dacă se poate să facem ceva. Acum 1&- 

mâne la d-v. să hotăriţi, dacă trebue să avem 

poşte sau nu. 

Cât pentru ceea ce se zice, ca să se caute pe 

seama Statului, vă r&spunz că e foarte lesne de 

zis, dar foarte anevoe de executat, căci Guver- 

nul nu se angajează ca, în acest scurt termin 

de o lună, să cumpere cai, să înfiinţeze poştele 

şi cele-l-alte. 

„ Posiţiunea nu e făcută de noi, ci aşa am gă- 

sit'o de la alţii, şi contraccii, şi de 'şi ati căutat 

interesele lor, ai făcut însă ceea ce puteai face. 

Or-cum, domnilor, vă rog să chibzuiţi bine, 

căci a se lăsa pe seama Statului, ar fi cu grei | 

şi tot-d'odată lar costa poate mai mult de cât 

ceea ce 7] a costat pină acum. 

A se da pe un an, ar fi mai bine; dar atunăi 

o să vie poate contracecii cu condiţii cu totul al- 

tele şi nu ştii dacă sar putea face o învoială. 

Pi
ti
 

i 
i 

ÎTI
 

.
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A ajuns timpul acolo, în cât crez că nu se mai 
poate face alt-fel de cât ceea ce sa făcut, şi vă 
mai repet încă 0 dată că rEspunderea nu e a 
noastră: circumstanțele sunt cari ati făcut aşa, şi 
d-v. sunteţi destul de înțelegători, ca să puteţi 
judeca. 

La sfirşitul şedinţei, Barbu Katargiu comunică Adunării 
următoarele două noutăţi, cari sunt priimite cu aplause. 

Barbu Katargiu. M& socotesc fericit a veni să 
anunţ dou& lucruri, cari aii să mulţumească A- 
dunarea. Mai ântâiit vă anunţ-—, şi acesta, va fi 
un răspuns mulţumitor la dorința d-lui Pa- 
cleanu 1)—, că, de două zile, ni Sai înfățișat 
două companii, cari cer a uni linia, de fier din 
Transilvania cu Tara Românească pe la Ocnele- 
Mari, pe Jiă, prin Craiova spre Bucureşti Şi pînă, 

„la Giurgiu (Bravo repețite). Al doilea vă anunţ 
pentru această zi din urmă, fiind-că avem a ne 
despărţi cu ocasiunea, sărbătorilor, că ni s'a în- 
făţişat O cerere pentru concesiune de bancă, care 
ştiţi că e de cel mai mare interes şi pentru ne- 
goţ şi pentru Stat. Onorabila persoană care a 
venit să, tracteze această cestiune se află aci şi 

1) In această şedinţă, d. Pâcleanu zisese: „Sunt sigur că ârumurile ferate „Vor aduce mari foloase ţării şi sunt fericit că pot vota acest proiect, şi rog" „pe Dumnezeii ca ceea ce fac azi pentru partea din Molâova să mă învred- 
„nicească a face şi pentru cea din România.“
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sper că la redeschiderea Camerii voii avea o- 

noarea să vă presiut un proiect. (Aplause u- 

ROnimE). 

După aceasta se citeşte în intregul ei legea votată pen- 

tru construirea unui drum de fier pe valea Siretului, dela 

”; Galaţi pînă la hotarul de Nord-West al Moldovii, unde se 

* va inpreuna cu drumurile de fier ale Austriei, având o ra- 

mură pînă la Iaşi, iar alta pină la Ocna. 

Şedinţa de la 22 Maiu 1862. 

(Supliment la Monitor No. 96). 

Cinci-zeci de deputaţi lipsesc şi alţii cer congediii. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Cabinetului. Cunoa- 

şteţi, domnilor, posiţiunea în care ne aflăm; o- 

chii lumii sunt aţintiţi asupra noastră. 

Am strigat de sute de ori, în curs de trei ani, 

că ţara nu se organizează, că merge răi, că to- 

tul este încureat, descurajat, demoralizat. Unirea 

sa făcut pentru noi şi ne dete nădejde că cel 

puţin vom fi ajuns la liman, că cel puţin ceam 

pierdut în trei ani, vom câştiga într'o sesiune. 

Din norocire, vedem că sesiunea s'a prelungit 

şi nădăjduiam ce se vor face toate. Ai fost ne- 

greşit înprejurări, de cari ţinem socoteală şi. cari 

ne au oprit de a pune bazele fundamentale ale



țerii. Dar vă mărturisesc că țara este în primej- die dea se desmădula, de a “Şi rupe toate legă- mintele. Am nădejde că toți Românii, toate ele- mentele se vor întruni, că această întrupare se va face, şi că se vor lăsa la o parte tendinţele de interese personale. Dar, pe de o parte, văz greutatea, cu care se adună în Cameră, deputaţii, iar pe de alta că, îndată ce vin pe o uşă, în- cearcă a eşi pe cea-l-altă, 
Dacă starea finanţelor, care este grea, foarte proastă, şi de care, când o veţi vedea, vă veţi intrista, precum ne intristăm şi noj, Şi care or câtă voinţă ar avea cine-va, să ne o arunce a. supră-ne, nu va putea, fiind-că este O moştenire a acestor trei ani de nenorocite fluctuații şi de care nu acuz pe nimeni, de cât numaj înpreju- rările—, dacă, Zic, starea, finanțelor n'ar fi aşa în cât, de nu veţi pune mâna să facem ceva, desfid pe or ce Ministerit de a merge, şi încă mai mult, de a nu ajunge la, bancrută, la, desorgani- Zare, căci numai este mijloc de a mânţinea pe temelie ţara aceasta — ; dacă, încă o dată, nu va fi cestiunea de Organizare, care vine astă-zi să lege două țări, într'o desorganizare completă, cu obiceiuri osebite, cu tendinţe osebite. . (murmure energice din partea stângă) şi a lega una câte una legile cari fae bazele fundamentale — ;
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dacă nu ar fi toate acestea, apoi văzend pe de o 

parte că unii cer congediu, iar pe de alta că abia se 

pot aduna deputaţii unul câte unul, ca să dobân- 

dim câţi-va, spre a vota, legile cele mai mari—, 

atunci v'aş zice mai bine să vă prorogaţi pină vă 

vor ierta, interesele şi vremea, să veniţi toţi, pentru 

ca atunci într'o unire să votăm acele legi, cari tre- 

bue să r&ămâie pentru veci, cari nu se vor putea 

desface şi cari au să asigure nu numai starea 

interioară şi materială a ţării, ci şi starea ei po- 

litică, starea ei fără care nu este cu putință să 

existe o naţiune. De aceea, vă rog, domnilor, chib- 

zuiţi bine şi vedeţi ce avem să facem. 

Nu vorbesc pentru un congediă, nici pentru 

dou, ci pentru toate, şi de primejdia ce este a- 

supra capului nostru. V& rog dar chibzuţi dacă 

putem avea Adunare în sesiunea, aceasta saii nu, 

şi putem atunci să stăruim, să rugăm pe toţi 

să lase ceea ce se atinge de interesele personale, 

şi să vie să ne întrupăm, să facem 0 majori- 

tate—, nu impoită a cărui Ministeriu va fi—, 

şi să scăpăm ţara; pentru că, v6 mai zic încă o 

dată, vasul iea apă din toate părţile, ne innecăm 

cu toţii şi trebue să luăm măsuri ca să '] scăpăm. 

Se citeşte o petiţiune a mai multor locuitori din satul Ră- 

ducanii, cari cer să li se dea voie să ocupe locurile ce ai 

rămas părăsite de coloniştii Bulgari emigraţi în Rusia.
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Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Este ade- 

verat că o parte de păment din coloniile bul- 
gareşti a rămas gol; însă, Ştiţi că, coloniştii, cari 
suni aşezaţi acolo, sunt cu nişte privelegii, cari 
trebuia să se respecteze, pentru că aşa s'au priimit, 
după nişte condițiuni prealabile ; iar acelora. ce 
s'au dus, le am zis „călătorie bună!“, pentru că ni 
s'a liberat pământul. Insă, pentru că era o în- 
proprietărive oare care a pămentului cu o plată, 
foarte uşoară, oare trebuea ca Guvernul acum 
so dea şi la alţii tot cu condițiunile acelea ? Nu; 
nu am socotit aceasta de cuviinţă. 

Prin urmare ce a făcut Guvernul ? 
Voiii răspunde la amendouă aceste înprejurări, 

la aceea, despre țăranii Moldoveni şi la aceea 
despre coloniştii Nemţii. 

Sa înfăţişat, în adevăr, un număr de colonişti 
industriaşi Nemţi; s'au înfățișat şi săteni Mol- 
doveni, însă nici unora, nică altora Guvernul nu 
le a dat definitivă voie, ca să se aşeze cu condi- 
ţiunile privilegiilor de mai “nainte, ci s'a zis 
coloniştilor Nemţi, cari erai veniţi cu familiile 
lor în ţară, li s'a zis că se priimesc provizorii 
pentru anul acesta, ca un fel de ospitalitate, pînă. 
când vom chibzui înpreună cu Camera, dacă a- 
semenea oameni sunt folositori ţării sati nu, ca, 
să se priimească în pământul nostru; iar pe de altă, 

28
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parte s'a zis şi celor-l-alţi din Moldova, cei ce 

s'au apucat şi au închiriat pămenturi, să fie priimiță 

ca chiriaşi, iar nu ca privilegiați, cu condiţiile a- 

celea ad vitam aeternam, cari sunt date Bul- 

garilor. 

Dacă vor mai fi pământuri de închiriat, să se 

închirieze toate pe un termin, pină când vom 

chibzui cum să le dăm, saii definitiv saii cu em- 

batichiă saii cum se va chibzui' mai pe urmă; 

iar celor ce se vor scula şi vor veni fără să "şi fi 

îndeplinit formele de strămutare şi vor cere să 

se aşeze acolo, Guvernul nu a socotit de cuviinţă 

a, le îndestula cererea, şi nu socoteşte nici astă-zi, 

pentru două cuvinte: pe de o parte, pentru că a- 

cele pământuri sunt proprietate a Statului, iar, 

de altă parte, căci deschizendu-se în Moldova o ase- 

menea lege escepţională, afară din legile obşteşti, 

prin care sar da privilegii numai acelora cari 

ar veni acolo, atunci, de vor fi locurile mari, o să, 

golim Moldova, iar, de vor fi locuri strimte, atunci 

iată ce se va întîmpla: o să dăm unora şi pe 

alţii o să'i respingem. De ce să mai avem dar şi 

alţi privilegiați? E destul cu aceia pe cari "i avem 

rămaşi de la Ruși şi cărora nu le putem rupe 

condiţiunile; dar nu să ne apucăm noi să dăm 

altele şi să facem privilegii noui.
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Se hotăreşte a se trimite petiţiunea la Secţiune. 
Se citeşte raportul Comisiunii însărcinate cu verificarea, alegerii d-lui N. A. Sutzu. Majoritatea Comisiunii se declară pentru validarea alegerii. 

D. Văsescn susţine că alegerea este vițioasă, fiind-că a fost presiune din partea prefectului. « Prefectul, z'ce d-sa, a fost în pretorii în tot timpul alegerii, pînă ce s'a votat. Nu poate fi cea mai mică indoială că a urmat înriurire, de vreme ce erai doui sub-prefecţi r&u introduşi ca delegaţi si că alegerea s'a făcut de faţă cu prefectul, 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Am auzit 
pe d. Văsescu vorbind de influenţă din partea 
prefectului. Nu ieaii asupra mea, de a fi r&spun- 
zător în toată întinderea, de afecțiunile sai an- 
tipatiile personale 'ce poate avea un funcţionar. 
Toată lumea are simpatii şi antipatii, şi prefec- 
tul, de şi impiegat, a putut, şi el să le aibă, 
căci sunt puţini oameni, cari, ajunşi înti”o posi- 
țiune înaltă, întrun post public, ştii a se pune 
mai pre sus de asemenea, slăbiciuni Şi a le res- 
pinge. Vii să vă zie insă, domnilor, că, dacă a 
putut să se înjosească un cârmuitor la. asemenea, 
mijloace, ar trebui oare ca cutare deputat să se 
înşele a crede că Guvernul a, voit, să influenţeze 
alegerile ? Ministeriul actual a venit la putere, 
pentru că a fost chiemat, şi nu ţine nici de cum 
la posiţiunea sa, ca să alerge la mijloace atât de. 
mirşave. A fost un Ministeriii, care a putut să se



  

înjosească, şi chiar să fie interesat a face aceasta, ; 

dar credeţi, domnilor, cât pentru noi, că mai. 

"nainte de a ţinea la posiţiunea noastră, punem: 

un preţ mai pre sus de toate pe respectul liber- 

tăţii şi al legalităţii. 

D-nu A. C. Golescu zice că de, vreme ce alegătorii vin 

fără drept într'un colegiu, alegerea este viţiată şi prin ur- 

mare trebue anulată. „Este dovedit, continuă d-sa, că o 

parte d n alegători n'au avut dreptul de a lua parte la a- 

legere; prin urmare ea nu este bună. D-nu Ministru a de- 

clarat că nu voeşte să influenţeze. Voiii constata numai un 

fapt că, la Comisiunile însărcinate cu indreptarea listelor 

electorale, nu sai numit, precum sa urmat sub Ministe- 

“ riul, din care făcea parie d-nu Mălinescu, deputaţi din 

dreapta şi din stânga în număr egal; căci acum mai toţi 

sunt din dreapta, şi mulţi încă şi funcţionari. şi prin ur- 

mare puţin neatirnaţi de Guvern.“ 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Voiit a 

răspunde la două cuvinte ale d-lui Golescu. Guver- 

nul constituţional ştiţi bine că este vechii pe 

aiurea şi noii la noi. Se ştie că, în ţările cele 

mai constituţionale, Guvernul declară candidaţii 

sti, arată pe oamenii aceia în cari are încre- 

dere. Şi când e vorba de apăsare, apăsarea, se 

poate face şi din alte parți, prin alte mijloace. 

In asemenea înprejurare, numai sentimentul de 

încredere irebue să fie între Cameră şi Guvern, 

şi atunci Camera ştie să deosebească partea politică, 

de partea de corupere. Cât pentru numirile din
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Comisiuni, imi pare ru că am mai auzit vorbindu- 
ni-se aici de partea stângă şi de partea dreaptă. Bi, 
dela Unire, nu mai văz aci nici de cum dreapta Şi 
Stânga, ci deosebirea e numai că unii voiesc să, 
meargă, mai repede şi alţii cred că, precum zice Ita- 
lianul, chi va piano va sano. Ei nu m'am ocupat a 
căuta, la formarea acestor Comisiuni, oameni de cu- 
tare sau cutare coloare, şi pe unii nici nui cunosc, 
dar am căutat oameni de un caracter indepen- 
dent, ca să putem descoperi adevărul Şi pe- 
depsi pe cei abătuți sai a da o desminţire ce- 
lor ce aii făcut acuzări nedrepte şi exagerate. 

Inehizendu-se discusiunea, se pune la vot alegerea d-lui N. Sutzu şi se respinge cu î! bile contra 37. 

6r. Cuza îşi desvoltă interpelarea, privitoare la egumenii 
greci din ţară. Oratorul cere, ca pe de o parte, Ministeriul să nu mai tolereze a ni se aduce egumeni din streinetate pe la mănăstirile pămentene inchinate, iar cei ce se află as- tă-zi în ţară şi cari, sub numele de egumeni, absorb în- semnatele venituri ale acelor mănăstiri, să fie congediaţia 
se duce pe la comunităţile monachale şi pe la patriarchiile 
lor respective. 

D-nu M., Cogălnicoanu, după ce citeşte un document, in 
care Comisarii Austriei, Franciei, Marei. Britanii, Prusiei şi 
Sardiniei, sat pronunţat în 1857 in favoarea noastră, în ces- 
tiunea mănăstirilor închinate, zice: aNu avem a ne teme 
de apăsarea acestor Puteri; ne trebue numai prudenţă şi 
energie » Oratorul conchide în aceşti termini: «Aşa soco- tesc că nu trebue să lăsăm a opta parte din teritoriul nos- tru să remână înstreinat fără nici un cuvânt. Guvernul nu
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trebue să se abţie !), el care cunoaşte gravitatea cestiunii, 

ci să ne depuie documentele, fiind-că nu trebue ca, în lipsă 

de documente, să emitem un vot care poate fi foarte pa- 

triotie, dar care poate aduce bănuieli asupra Camerii... 

timp să terminăm această cestiune, care a ajuns a fi un 

scandal în România.» 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. D-nu Co- 

gălniceanu, de la, ântâiul s&ii cuvent, ne a zis „pru- 

denţă şi energie“. Mai în urmă a luat un aer de 

acuzaţiune, zicând că Ministeriul a promis una şi a 

făcut alta. Dar aceasta a fost pentru cestiunea, 

de procedură. Cât pentru fond, sunt din suflet şi 

din inimă de opiniunea d-lui Cogălniceanu. Dar 

să vorbim despre ceea, ce a zisd-sa de „prudență“. 

De ce zice d-lui „prudenţă“ ? Ştie dar şi d-lui ceva, 

de şi se face că nu ştie nimic. 

Însă d-lui a greşit pentru cuvintele ce atribue 

d-lui Ministru de Culte. D-nu Ministru de Culte n'a 

zis că a recunoscut vre un protocol, vre o con- 

diţiune pentru investitura Domnitorului sau că 

a reînnoit acel protocol; n'a zis să ne plecăm capul 

pînă a jertfi interesele ţării. D-sa v'a făcut un sim- 

plu istoric al stării acestei cestiuni şi v'a zis că, 

după. înprejurări, după vremi, după fluctuațiile 

influenţei Guvernului asupra mănăstirilor închi- 

nate saii a mănăstirilor închinate asupra Guver- 

nului în această cestiune, care a devenit cosmopo- 

1) B. Katargiu declarase că Ministeriul se abține în această votare.
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lită, să vedem adeverata stare a ei şi să chib- 
zuim acele mijloace, prin cari să fim tot de o 
dată şi prudență Şi energică. Acestea vi le a zis d, 
Ministru a] Cultelor; acestea le zicem şi noi. 

Ce se întâmplă? Sunt nişte pretensiuni de drep- 
turi exagerate de la unii oameni, cari, o declar, 
nu ail acele drepturi, dar ati pretensiuni şi, ceva 
mai mult, ati pînă acum posesia. Prin urmare 
este un proces între Stat, adevăratul proprietar, 
şi un acaparator, un călcător, cum veţi voi să, ?] 
numiţi. 

Dar am zis: oare cine va fi judecătorul? 
Când s'a, vorbit de protocol, d. Cogălniceanu 

a Zis să fim prudenţi. Dâr nu e oare mai pru- 
dent, ca mai 'mainte de a şti cine va, fi judecă- 
torul, să zicem : „cari sunt pretensiunile voastre ? 
cari sunt drepturile noastre? Veniţi să le vedem, 
să ne înțelegem ca, oameni de aceea.'şi religie. Să 
nu rupem legăturile ce ai tost tot-d'a-una, între creştinii din Orient; să nu rupem acele testamente şi 
interese, pe cari trebue să le susţinem vecinie pen- 
tru interesul creştinătăţii, şi pentru interesul nostru şi al lor. Însă nu veniţi să robiţi ceea ce nu e a] 
vostru, nucătaţi să, vă scăpăţi interesele cu paguba 
drepturilor noastre, făcând Stat în Statul nostru.“ 

De aceea s'a numit o Comisiune, fiind că poate 
prin acea Comisiune să ne putem ajunge şi să



410   

terminăm cestiunea în favoarea ţării, să o ter- 

minăm în numele creştinătăţii şi al intereselor 

ţării. Dar, dacă nu vor voi să înţeleagă, dacă 

sunt oameni cari pun interesele materiale mai 

pre sus de orce, tu, Cameră Română, protestează 

contra tutulor acelora ce vor să "i apere şi iea din 

mână-le acele drepturi, pe cari le aii usurpat şi pe 

cari n'aii ştiut să le întrebuinţeze. Dar mai 'na- 

inte de aceasta ne put zice şi Grecii: „ştiţi că 

suntem Miniştrii creştinătăţii, cerem numai ceea 

ce ni se cuvine în această calitate.“ Şi ast-fel să 

le lăsăm lor ce e al lor şi să păstrăm ţării ce 

e al ţării. 

Şedinţa de la 29 Maii 1862. 

(Analele Economice, pag. 61 sug ) 

La ordinea zilei este proiectul de lege rurală. D-nu M. Co- 

gălniceanu a deschis desbaterea asupra ei printr'un discurs 

de o mare valoare atât din puntul de vedere oratoric, cât 

şi din puntul de vedere istoric. D-sa s'a pronunţat pentru 

înproprietărirea ţ&ranilor. După d-sa a vorbit Gr. Cuza în 

acela-şi sens: apoi Principele Gr. M. Sturza, Principele 

Dimitrie Ghica, Principele A. Moruzi şi A. Arsache, cari s'au 

pronunţat pentru proiectul de lege al Comisiei Centrale, a- 

dică contra înproprietăririi. După aceştia, d-nu Apostoleanu 

a vorbit în sensul d-lui Cogălniceanu, apoi d 0. Brăiloiu 

pentru proiect In fine se acordă cuventul lui B. IKatargiu. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Domnilor!
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D-nu Ministru al Justiţiei, onorabilul mei coleg, 
v'a anunţat că va vorbi ca deputat; ei am în- 
drăsneală a vă zice că voii vorbi şi ca deputat 
şi ca Ministuu. 

Aţi auzit, domnilor, discursul d-lui Cogălni- 
ceanu. Acel discurs a luat; îndestule lovituri grele, 
s'a sfâşiat în bucăţi qe elocuenții oratori ce ai 
vorbit "'naintea mea. Ar fi dar o lipsă de gene- 
rositate din parte-mi de a căuta să '] mai sfâ- 
ŞI şi ei. Dar în acel discurs s'a citat cele zise 
de mine: „Totul pentru ţară, nimic pentru noi! 
Da, domnilor, am zis şi vol zice aceasta; dar vă 
dau de veste că asemenea vorbe nu m& vor face 
Să pierz din vedere acea stea polară, care, pen. 
tru mine, este Dumnezeirea la care mă închin : 
adevărul; pentru că adevărul e a] lui Dumne- 
zei, şi, ca tot-d'a-una, voiii căuta să merg pe ca- 
lea adevărului. Nu; nici o dată nu mă voii lăsa, 
a m& amăgi nici de fumurile unor laude pom- 
poase şi măgulitoare, ce numi fac nici un efect, 
nici de temerea de a, displăcea unei popularităţi 
nedemne de mine. Cand am zis: „totul pentru 
România şi nimic pentru noi,“ ei n'am înțeles 
că România e despărțită în două tabere, în oa- 
meni fără, avere Şi în oameni avuţi, Şi că cei 
d'ântâiu singuri sunt naţia, iar cei de al doilea 
nişte paria, nişte fiinţe afară din lege.
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Dacă, principiile de economie, pe cari se rea- 

zimă unii din d-voastră, nu vă dai alt mijloc 

de a înmulţi averile de cât de a lua dela uniişi 

a da, altora, apoi sărace sunt acele principii, pu- 

trede sunt acele temeiuri, pe cari voiţi a ve 

sprijini. 

Acum să ne ocupăm de cestiune în am&nun- 

tele ei. Această cestiune s'a pus în desbatere prin 

discursul d-lui Cogălniceanu, pe care 7] ai ana- 

lizat mulţi şi cu talente superioare, fără însă să 

"1 califice, să, i dea o formă. Acea figură “i o 

voii da eii. Acel discurs a fost o chimeră, 0 

chimeră ciudată, paradoxală, o chimeră cu ca- 

pul de porumbiţă, făgăduind multă blândeţe, cu 

trunchiul de aspidă plin de venin, şi cu coada 

de şopârlă mâglisitoare; 1) căci, după ce nea 

făgăduit înpăcăciunea, abnegaţia de pasiune şi de 

interese meschine, apropierea şi înfrăţirea, a stig- 

matizat proprietatea cu cele mai înveninate cu- 

vinte, cu cele mai degradatoare calomnii, cu un 

cuvânt a sanctificat principiile lui Proudhon, care 

zice că, proprietatea e o hoţie; în fine, d-sa a în- 

cheiat cerend, cu multă umilinţă, a se da ţăranului, 

1) La această figură face aluzie d-nu Cogălniceanu mai târzii, în discursul 

săi de la 9 Febr, 1863: „Anul trecut, pe la luna Iunie, tot la această tribună 

i întro cestiune tot atât de importantă, de la această bancă (arălând spre 

banca ministerială) n'am fost, irectat de chimeră, cu capul de porumbiţă, cu 

pântecele de viperă şi cu coada de nu ştiă ce?“
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ca un fel de milostenie, pământul ce cultivă astă-zi, 
Țăranii, domnilor, sunt partea cea mare din nație, şi o nație nu trăeşte cu milostenia, 
Dacă, voiţi să faceţi pe ţăran liber, trebue să 1 faceţi virtos, şi, ca să fie virtos, trebue să 7] moralizaţi, Oare aceasta e virtutea ce trebue să, aetaţi naţiei: a răpi ce este a] altuia ? a face dintr'inşii nişte milogi, nişte cerşetori Calabrezi, 

cari, cu espengola !) în mână, să ceară dela cei mai avuţi de cât ei punga sai viaţa ? Aceasta e virtutea ce trebue să aibă o naţiune, care as- piră la libertate ? Nu ; virtutea ce trebue să în- vățăm pe naţiune este de a respecta ce este al altuia, ca să i se respecte şi ei într'o zi drep- tatea naţională, ceea ce e alei, Virtuţile acestea, sunt adevăratele virtuţi, cari întărese o naţiune, cari 0 leagă în toate mădulările ei; iar nu ai insufla spiritul desbinării, spiritul de invidie prin Spiritul de răpire contra proprietăţii, care e e- lementul şi isvorul tutulor bogățiilor. 
Nu, domnilor, să nu ne lăsăm a fi amăgiţi 

de discursuri, cari, ca sirena antică, încântă pe cei ce voeşte ai atrage, şi, după ce'i sfâşie, îi plânge ; nu, ci să fim bărbaţi, să mergem pe po- Sibilitate şi să lăsăm la o parte poesiile —, ele sunt 
frumoase, chiar când ascună otrava şi desbina- 

1) Carabină,
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rea, dar nu mai puţin omoritoare —, şi să tractăm 

această cestiune din puntul de vedere al dreptului 

şi al economiei politice. 

Domnilor, subiectul ce tractăm se înparte in 

trei. El înfăţişează o cestiune de drept, o cestiune 

de economie şi în fine o cestiune politică, care, cum 

veţi vedea, nu are cea mai mică parte în cele ce 

am a zice. 

Vă& voii ar&ta, domnilor, ântâiii că noi, ca pro- 

prietari, trebe să ne susţinem drepturile noastre 

de proprietate şi de naţionalitate, căci, susținend 

proprietatea, susţinem naţia. V& voiu argta apoi 

că, dacă e vorba să facem jertfe, vom şti a le 

face, dar nu luând de la unii şi dând altora, ci 

ca oameni politici. 

S'a zis că Comisia Centrală, în loc să revizu- 

iască Regulamentul, după zisele Convenţiei, a 

voit să facă o lege nouă. Respectul . mei către 

Convenţie e destul de ştiut. Dar vă întreb, ce- 

rând a se preface în vecinic principiul unei legi, 

care are în capul ei vorba de provizoriil, oare 

nu e o răsturnare completă a legii? 

Veni-voiii acum a vE& analiza cari sunt drep- 

turile proprietăţii în România ? Nu; s'au zis în- 

destule şi s'aii scris încă şi mai multe în. această 

privinţă, şi totul a fost în zadar. O zic „în za- 

dar“, pentru că legea, de şi prescrie că ţăranul



are dreptul pe trei pogoane, dar adăugând că e provizoriu, inţelegeţi bine, domnilor, cât; e de 
slabă acea, îndatorire, pe care detractorii proprie- făţii caută a se întemeia, 

Acum să vedem pentru ce legiuitorul de Ja 
1831 a pus şi a repeţit cu atâta precizie acea 
clauză de provizorii ? Se înţelege, domnilor, de ce: este căci el cunoştea, drepturile proprietăţii 
in Ţara Românească, cunoştea sorgintea, ei, cu- 
noştea temeliile pe cari este aşezată. 

Sa vorbit de Austria, de Rusia şi de alte 
țări. Dar oare proprietarii din acele țări sunt ca 
cei de la noi? Au ej documente de părticele de 
păment cumpărate, cum le au proprietarii români 
de la chiar strămoşii ţăranilor acelora, cărora 
voiţi a le da dreptul de a le lua indăr&t prin o 
lege silnică ? 

S'a vorbit de sclavie, de servagiii. Dar la noi 
venit-a servagiul din apăsarea, proprietarilor? In- 
fiinţatu-s'a pentru interesul lor ? Citiţi istoria, 
țerii noastre, pe care trebue să o cunoaşteţi toţi, 
Şi veţi vedea că, servagiul a fost introdus de acel 
mare bărbat, al României, de Mihaiii Viteazul, 
pentru 0 necesitate a vremii luj, prin nişte mij- 
loace barbare negreșit, dar neapărate în înpre- ; 
jurările în cari se afla. EI, vezend că popula- ; țiunea română se înprăştie, că într'o zi o să se |
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| deştepte singură pe pământul României, fără oş- 
| tire, fără finanțe, şi prin urmare în neputinţă 

; de a mai susţinea diferitele r&sboaie ce era nevoit 

a întreprinde pentru apărarea ţării sale, "şi a 

zis: „voiii să jertfesc mai bine din libertatea na- 

ţiei mele, ca să o scap întreagă din robia streină.“ 

Cum vedeţi dar, servagiul sa făcut printr'o 

necesitate politică, iar nici cum ca să flateze pe 

proprietarii de atunci. 

V& mai întreb acum, în acele ţări toateceni 

S'aii adus de exemplu, se află oare aceea- şi pro- 

porţie de proprietari cu numărul locuitorilor? Au 

ele a patra parte de locuitori proprietari depă- 

ment, precum se află la noi, fără a vorbi de a- 

ceia, ale căror vânzări dovedite prin documente 

ce ţin la mână proprietarii de azi, 'şi au alienat 

pământul strămoşese şi cari prin urmare netă- 

găduit arată ca pământul României fu o dată 

înpărţit la toţi, şi că grămădirea unor câtăţimi 

mai mari în mâinile proprietarilor de azi na 

fost prin răpire, n'a fost prin dominaţia unui 

element strein asupra elementui primitiv al pă- 

mântenilor, precum în Europa Occidentală, unde 

elementul gotic veni de înnăbuşi, de desmoşteni 

şi reduse în servagiii elementul roman ? 

Aţi zis că, neînproprietărind pe ţăran, naţia se 

pierde. Oare Englitera, acest Stat mare, carenumeră
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28 milioane de locuitori Şi n'are de cât 250,000 proprietari, este o nație pierdută? Oare cu a- ceste vorbe Englezii nu S'ar socoti insultaţă? Oare patriotismul se vinde cu cotul de păment ? Nu, domnilor, patriotismul consistă în sentimente mo- vale şi frățeşti, în legătuni-de interese reciproce, Şi eii socotesc că nu este un singur român care Să zică : „nu sunt român, pentru că am maj puţin de cât altul Şi că nu sunt slobod a jefui pe cel ce are mal mult de cât mine.“ Aduce-v&-voiti de exemplu Italia ? Vedeţi această mare nație în ce ajunsese, când ura Şi spiritul desbinării sufla intr insa, şi vedeţi-o unde se află astă-ză, şi dacă ea a întrebuințat acum mijloace de desbinare, de jefuiri şi de desposedare ca, să îndeplinească 'nal- tele fapte ce a Săvirşit, sai din contră, a dat dovadă de cea maj strinsă unire, cel maj adâne respect către Clase, către avere. 
Acestea, sunt, d-le Cogălnicene, cele ce aveam a respunde la discursul d-tale. 

| Voiţă acum să venim la ceea ce trebue să fa. | cem, ca să înbunătăţim soarta țeranilor ? Maj “nainte însă voii a desluşi vorba, înbunătăţire. Oare Convenţia, zicăna înbun&tăţire, a avut şi ea în vedere acea economie politică barbară a lua ceea ce e al altuia ? Nu. Convenţia a văzut aci la no) | O r&măşiţă de barbarie, a găsit lucrul Silnic, şi a so- !
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cotit că, ridicând această instituţiune a veacurilor 

trecute, va înbunstăţi soarta ţăranilor. Convenţia, a 

văzut restricţii la strămutarea ţăranilor, şi a zis : 

„dându-le libertatea, de a'şi căuta aşezarea şi des- 

voltarea intereselor lor unde vor găsi mai bine, 

fireşte se va inbunătăţi soarta lor.“ Iată ce ai 

înţeles prin vorba „înbuntăţire“ acei oameni 

maturi ce aii studiat lucrurul aci, căci nişte oa- 

meni luminaţă şi încercaţi ca dinşii nu ai putut 

face greşala de a crede că inbunătăţirea con- 

sistă în a înpărţi averile în fărămituri mică. In- 

părţirea, slăbeşte, înpuţinează desvoltarea şi re- 

producerea, averii, iar nu o întinde, nu o măreşte. 

Prin urmare, principiul înpărţirii nu se poate 

susţinea de cât de cei ce "şi-au hrănit simţul și 

judecata cu utopii şi paradoxe. 

Aglomeraţia capitalurilor, a, averilor mali este 

în ordinea economică ceea ce Creatorul a făcut 

în ordinea fisică a pămentului nostru. El a a- 

coperit o parte din faţa pămentului cu mări, cu 

oceane, cu lacuri, cu torente, cu gârle, de unde 

se tuag aburii, ce, prefăcendu-se în ploaie, vin 

de r&coresc şi fructifică o mare parte a pămen- 

tului ; 1) dacă, din contră, toate acestea ar fi înpăr- 

ţite uniform în mici picături rare şi pareimoni- 

oase de umezeală, pământul sar fi prefăcut 

1) Cf, Şedinţa de la 6 Sept. 1560, p. 218,
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intrun corp trist Şi uscat ca, luna, întrun corp mort ce n'ar mai fi Produs nimic! (Aplause) Voiţă să inbunătăţiţi soarta țeranilor şi tremu- raţi de a le da libertatea? Tremuraţi a zice ț&ranu- lui: „Mergi, eşti liber, munceşte, capătă, desvoltă-ţi averea şi facultaţile, şi toate carierile țării tale sunt deschise; poţi deveni bogat, funcţionar, de- Putat, poţi să te sui pină pe banca ministerială, şi a face binele țării prin. chiar exemplul labo- rioasei tale vieţi; căci ast-fel sunt instituţiunile țării noastre, instituţiuni, cari pe alte naţiuni le aii constat gârle de sânge?“ 
Daţi ţăranilor libertatea Şi ei vor cumpăra pă- mentul, când vor socoti de trebuinţă, şi când vor şti cum să agonisească averea, mai bine vor şti Şi să o păstreze. Punendu' in această posiţie, îi şi moralizați, şi atunci nu vor mai pofti averile al- tora, ci “şi le vor crea ej singuri. Faceţi dintr” înşii oameni virtoşi, iar nu oameni plini de viţii o- trăvitoare familiei şi societăţii, şi atunci țăranul, Ştiind să-şi apere vatra, câştigată, cu sudoarea, Sa, Va Şii să-şi apere şi țara, lui. O să 'mi zi- ceți poate: „de unde o să cumpere?“ Vă asigur că vor găsi de unde, numai să li să creeze ase- 

menea, mijloace de înlesnire, nu prin silă, ci prin 
liberă voinţă. Nu vă temeţi de învoirile de bună, 
voie. Dacă asemenea transacţii se fac în alte 

29
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părţi, unde sunt zece oameni pentru o părticică 

de păment, cum vă puteţi teme că nu Sar face 

la noi, unde pentru un om sunt zece bucăţi de 

pământ? 

Dar şi dacă această concurenţă n'ar fi cu to: 

tul în favoarea plugarilor, pe când în cele-l-alte 

părți ale Europei e numai în favoarea proprie» 

tarilor, nu e oare atunci Guvernul proprietarul 

cel mare, care posede a treia parte din terito- 

riul României şi care să vie să le facă concu- 

renţă acelor proprietari ră şi nesocotiţi, zicend 

țăraniler prea apăsaţi: „veniţi la mine; iată pă- 

mentul consecrat de strămoşii noştri pentru fa- 

ceri de bine; locuiţi-] şi ?1 cultivaţi. Guvernul, 

care e tutorul acestei stări comune, vil dă mai 

eftin, ca să vă folosiţi şi voi şi să înbogăţiţi şi 

averea comună consecrată tot vouă în deobşte, 

locuitori ai ţării noastre.“ Atunci acel proprietar 

nu va pleca oare capul şi va zice ţăranului: 

„stăi, frate, rămâi la mine, munceşte să ne folo- 

sim înpreună; aci nu e nică stăpân. nică slugă, 

suntem tovaroşi; interesele, iar nu înpilarea, 

trebue să ne lege între noi şi să ne conducă în 

întreprinderea noastră ?* 

Rămâne acum cestiunea politică. O! pentru a- 

ceastă cestiune, d-lor, nu mai sunt apărătorul pro- 

prietarilor, ci consiliarul lor, de multe oră chiar
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Şi contrarii. Aci nu e vorba de a lua de la unii Şi 
a da altora, nu de a „întinde pe toţi pe patul lui Procrustes, 1) căci atunci nu veţi face de cât trun- 
chiuri desfigurate de sărăcie şi de mizerie, de le- nevire şi de înpismuire, şi aşa națiunea Română 
se va preface într'o fiinţă ciuntită, întro adu. 
nătură de pigmei schilăviţă şi rachiticoşi. Nu e vorba de a unifica averile, nu e vorba de a inbo- 
gați pe unii Şi a sărăci pe cel-l-alţi, ci e vorba 
de a înzestra ţara cu o putere morală, de care 
are trebuinţă, de a face centruri de unitate, de 
civilizaţie, de a face nişte şcoale politice, voit să 
zic comunele. 

Iată ce trebue să facem, şi atunci fiţi siguri 
că satele noaste vor deveni ca Satele din Ger- 
mania şi din Italia, oraşe întregi, mai frumoase 
de cât oraşele noastre de astă-zi. Să constituim 
comunele, însă nu aşa ca să încurajăm lenea, 
fiind-că cunoaşteţi, domnilor, trebue so mărtu- 
risim, că poporul român e cam bântuit de lene, 
şi de aceste Viţii nu e el vinovat; viţiul acesta 
i vine în parte de la gintea latină, din care se 
trage, în parte din lipsa de trebuinţe factice, 

1) Faimos bandit, fiu al lu; Neptun. El aşeza, pe cei ce cădeâii în mâinile sale pe un pat, carenu se potrivea pe corpul lor, Dacă patul era prea lung, atunci întindea pe nenorocitul călător, pină îl omora în torturi. Dacă era prea scurt, atunci îi înpingea Picioarele în corp şi ”] ucidea iară-şi în chinuri, EL fuse ucis de Theseu,
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cari sunt cea mai dântâiui impulsie a activităţii 

omeneşti. "Țăranul nostru e un fel de Diogenes 

voluntarii. De aceea, pină se vor desvolta tre- 

buinţele factice, cari, de şi fac poate suferinţe 

şi nenorociri omului, totu-'şi îl înping către civi- 

lizaţie, pină atunci "i trebue un stimulant. De 

veţi da dar o părticică de păment ţăranului, aţi 

face dintr'însul o ființă a cărui viață să n'aibă nică 
un scop. Ce va face el cu acea bucăţică de pă- 

ment ce abia “i ar putea asigura hrana vieţii? 

Aceasta, e desvoltarea morală şi materială ce 

voiți a'i da? Şi dacă "i trebue mai mult şi aceea 

o lăsaţi ca să o afle de la învoirile de bună voie—, 

învoiala dar e un ce practic, e un ce folositor —, 

de ce nu'l lăsaţi dar să se învoiască pentru tot, 

în toată, libertatea sa? 

De ce vreţi să faceţi cu sila proprietar pe 

un ce, de care vă dovedesc că nu va avea nici 

un folos, şi să sdrobiţi tot într'o vreme, prin 

siluire, principiul proprietăţii, temelia cea mai 

puternică, cheia bolţii tutulor societăţilor civile? 

Invoiala de bună voie a dat dovezi pipăite de 

folositoarele sale efecte. In adevăr, oare expor- 

tul cel mare ce s'a întins azi pînă la un mi- 

lion de chile de cereale pe an, se face de 

proprietari saii de arendaşi? Nu, ci în cea 

mai mare parte de ţărani. Acest export se face
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oare din acele trej pogoane legiuite, din cari ţe- anul abia, agoniseşte hrana vieţii sale? Nu, ci din învoielile de bună voie, 
Mai vreţi o dovadă? Aduceţi-vă aminte de ţ&- ranii din 'naintea, Regulamentului, cari atunci n'a- veaii nici vite nici unelte de agricultură, şi pe cari acum le ati mai toţi. Cine le a dat acestea ? Cele trei pogoane? Nu, căci atunci n'aveail nici 3 nici 10, dar n'aveaii nică libertatea, de care se bucură azi. 

S'a zis în Sfirşit că, dându-li-se cate 5 pogoane, poate se vor înlesni, Vorba, nu e de 5, de 7 sau de 10 pogoane, ci de foloasele ce le vor da. Pro- prietarul nu va, pierde nimic, pentru-că e] va, căula a'şi acoperi acea, pagubă prin închirierea prisoaselor ce 1 s'au lăsat ; dar țăranul pierde mult. Cu aceasta i se va încuraja lenea, şi va ajunge ast-fel o fiinţă, care nu va produce nimic chiar pentru sine. 
De v'aş vorbi ca egoist, ca om care se gân- deşte numai Ia, interesele sale, de Şi "mi ar fi foarte anevoie, căci azi pentru prima oară m'aş pune pe un asemenea tărim, cu toate acestea v'aş spune că ei, ca proprietar mare, când e vorba de despăgubire, aş fi cel d'ântâii ca să me înscriit în capul listei, ca să dai ţăranului nu 5, 7, 10 pogoane de pământ, dar şi 20, de
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voii. Insă aci nu e vorba de proprietarii cei 

mai numai, ci şi de cei mică, cari 'şi au cumpă- 

vate moşiile cu sudoarea frunţii lor saii le ai moş- 

tenit de la părinţi asemenea dobindite. Cei ce 

ati avut de ţintă a ataca o clasă, ai făcut o 

confuziune premedidată, confundând calificaţia, 

de proprietar cu aceea, de boier. Ei, domnilor, 

din nenorocire familiile boiereşti, acelea cari au 

un nume, m'aii avut minte aşi ţinea proprietăţile. 

Din 2.400 de proprietăţi din "Para Românească 

numai, vă sfidez a găsi 200 stăpânite de aceștia; 

cele-l-alte 2.200 sunt în mâinile familiilor unor 

proprietari modeşti, locuitori de sate, de judeţe, 

eşiți din plebe, oameni de cinste şi de muncă, 

cari nu ai jefuit pe nimeni, dar nică voesc să 

fie ei jefuiţi de alţii. Ce vom zice însă pentru 

acei proprietari mici numiţi moşteni, ce'i am 

văzut cu toţii judecându-se înaintea tribunalelor 

mai multe zecimi de ani pentru un clăcaş, pen- 

tru un stânjin de pământ? Da-vor ei cu sânge 

rece pogoanele ce li se cer? Eii unul nu crez. 

Dar să zicem că am trecut peste toate aceste 

consideraţiuni şi că nu vedem alt mijloc de în- 

bunătăţire a soartei ţăranului de cât dându le o 

câtăţime de păment. Câtă vreme aceşti oameni 

se vor bucura, în linişte de această avere aşa 

căpătată? Câtă vreme vor fi ei fără duşmani ?
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Câtă vreme aceşti oameni nu vor fi ei în ochii 
altora nişte răpitori ? Eu nu le dai nici 50 de ani. Aţi zis că veţi pune majoratul, şi ce aţi câştiga, cu aceasta? Iată ce: aţi introduce  fra- 
tricidul, corupțiunea, şi iată atunci proletariatul 
în vestmentul invidiei, pentru că fratele cel mic 
desmoştenit va, veni, şi cu drept cuvent, va în- 
treba pe cel mare: „pentru ce tu stăpân pe 10 
pogoane şi eit pe nici unul, și muritor de foame?“ 

Vedeţi dar că nu e decâta învrăjbi mai mult 
de cât a înpăciui pe oameni şi chiar familiile 
între sine. 

Nu înnegriţi, domnilor, națiunea română ; ea, 
sa păzit tot-d'a-una de asemenea înflăcărate in- 
Stigațiuni ; ea tot-da-una le a opus blândeţea şi 
moderaţia. Să facem ca oameni înţelepţi jertfe 
cari se cuvin, ca să instituim comunele, în in- 
tervalul de transiţie, fie şi pe viaţă, măcar că'sunt 
sigur că învoielile de bună voie vor veni mult 
maă în grabă ca să zădărnicească, această me- 
sură transitorie. Am încrederea în moderaţia, 
Şi înţelepciunea proprietarilor şi nu mă îndoese 
că ei vor şti a, se bucura, de dreptul libertăţii. şi 
unii şi alţii, ca, nişte oameni demni de dinsa. 

La din contră, atât mai răi pentru acei pro- 
prietari nesocotiţi, ce vor voi să abuseze de noua, 
lor posiţie. Atunci Guvernul, o mai repet, va fi



156 

aci cu partea sa cea colosală de proprietate şi 

va veni în ajutorul celor apăsaţi. (Aplause) 

Şedinţa de la 2 lunie 1862. 

(Analile Economice, p. 74 sqq.) 

La ordinea zilei continuarea desbaterii asupra legii rurale. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Domnilor! 

Nădăjduesc că, după câte sai zis, după câte 

Sai desbătut şi desvoltat, mai mult poate de 

cât reclamă în adevăr cestiunea, şi de cât cerea, 

prudenţa, socotesc, zic, că suntem aproape de 

încheierea acestei lungi şi călduroase desbateri, 

şi dacă viii să mai adaug şi ei ceva, vii numai 

să recapitulez oare cum cele ce am zis ieri. 

D-nu Cogălniceanu sa plâns întrun chip mul- 

țămitor pentru amorul săi propriii de piedes- 

talul ce-i ai ridicat toţi cei ce ai venit a 7] 

combate ieri şi astă-zi. Dacă viu să mai adaug 

şi eii o piatră la acel piedestal falnic şi compus 

numai de al săi şi al săi nume, e un cetoarte 

natural. 

In adevăr, d-nu Cogălniceanu, tractând această, 

cestiune, a luat'o toată asupră-'şi, s'a ridicat în- 

tr'un punt, unde s'a pus în vederea tutulor, şi 

fireşte că toţi aceia ce aii voit să 1 combată, 

ai trebuinţă să i pronunţe numele de multe şi de
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multe ori, de aşa de multe ori în sfirşit, în cat d-lui 
zice că s'a minunat, s'a, speriat. 

Eu crez mai bine că d-sa s'a încântat de acea glorioasă şi nenumărată repetiţie a numelui 
d-sale. Cat pentru mine, îmi pare r&ă că am fost 
cel care am luat maj puţin parte la această a. 
poteoză a numelui d-sale ; Căci, preocupat mai 
mult de cestiune de cat de or ce alt, nu “am 
pronunţat numele de câţ de foarte puţine ori —, nu 
Ştii dacă o-dată sati de două Ori. Nu voii r&s- 
punde nimic la Plângerea d-lui Cogălniceanu per- 
sonală de mine, căci socotesc că s'a pătruns de 
sine-'şi că se amăgise, de aceea, negreşit, a şi trecut 
foarte repede peste ceea ce i cerusem a numi, 
adică de a arăta d'a dreptul fie care punt în 
ce şi cum "1 am atacat personal, eii care în veci 
ur&sc personalităţile. Am auzit, în adevtr, un glas, 
nu ştii al cui şi unde, vorbind de chimera, ce 
am descris. Nu m& mir de sensibleria acelei per- 
soane. Sunt în lume oameni mai mult sai maj 
puţin nervoși. Acea, chimeră, însă nu era alt de 
cât sirena diui Cogălniceanu de mai de ună-zi, 
prefăcută în chimeră, şi încă, pentru ca nu cum- 
va să treacă necunoscută sub această străves- 
tire, i am reprodus-o Şi în forma ei primitivă 
şi preferată de d-nu Cogălniceanu. Dar destul 
despre d-nu Cogălniceanu. Dea Domnul ca. ceea,
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ce a zis d-lui să rămână în vecinică glorie, şi na- 

țiunea să zică că “i a făcut bine cu câte a zis. D-nu 

Cogălniceanu ştie însă că, de şi sunt glorii, de 

care şi cenuşa, morţilor se bucură şi zâmbeşte 

în senul veciniciei, sunt cu toate acestea, alte glorii 

intristătoare şi cari apasă dureros pe memo- 

ria celor ce le ai meritat. Dacă d-nu Cogăl- 

niceanu s'ar fi mărginit a tracta, cestiunea cu ar- 

gumente puternice, dar nu primejdioase, atât în 

drept, cât şi în ceea, ce se atinge de economie, şi 

mai cu seamă de cestiunea politică, atunci n'aş fi 

zis nimic. Ceea ce deplâng, ceea ce deplor dar, nu 

e fondul, ci forma desbaterilor, ci principiile cari 

Sail luat de temeiii, argumentele pe cari ai în- 

cercat a se sprijini cei ce ai susținut cauza, d-lui. 

Ce impresie în adevăr mulţumitoare aii putut 

face acele neîncetate ameninţări ? Ce a înţeles, în 

adevăr, d-nu Cogălniceanu, când ne a spus că se 

va întempla o mare resistenţă din partea, locui- 

torilor în contra; legii ce vom face? Ce a în- 

țeles, zic, alt cu aceasta de cât o revoluţie ? Ceea 

ce însă am văzut cu mai mare părere de răi, 

cu mai mare mirare, este că d-nu Cogălniceanu, 

care tot-d'a-una a vorbit despre autonomia, ţării, 

eerend respectarea ei, azi ne a spus că suntem 

ameninţaţi de invazii. Şi pentru ce ? Pentru că 

nu voim să dăm dou& pogoane mai mult ţăranilor !



459 
  

Oare, d-lor, credeți că d-nu Cogălniceanu nu s'a 
căit că a zis aceste vorbe? Ei îl stimez prea 
mult, pentru ca să nu cuez că s'a căit, Şi sunt 
Sigur că d-sa s'a căit. Numai flacăra elocuenţei, 
1 a făcut să pronunţe aceste cuvinte, cari m'ată 
intristat pină în fundul inimei, 

Oare vorba este de două, de patru, sait de 
cinci pogoane? Nu, domnilor. Vorba nu e nici 
de dous, nici de patru, nici de şeapte pogoane, 
ci de principii, ci de consecinţele jicnirei lui. 

V'am spus, domnilor, de mai multe Ori, şi 
sunt silit a repeţi că principiul proprietăţii a, 
fost, este şi va, fi tot-d'a-una cea, mai puternică, 
temelie a tutulor societăţilor, Citiţi, domnilor, cea, 
ce s'a petrecut de la Essenieni pină la Proudhon. 
Oare toate aceste înflăcărate vorbiri Şi ziceri 
de popor să&rman, de înproprietărirea lui, de în- 
părţirea averilor ete,, oare ce rezultat ai avut? 
Oare pututu-s'at pune în practică in curs de 4,000 
de ani? 

Essenienii 1), în Asia; Pythagora, Lycurg, Platon, 
1) Textul publicat în Analele Economice, ca, şi cel din Monitor, na dă va- 

rianta „Messenieniu“, Nu există cu toate acestea nici o sectă sai popor cu acest nume în Asia, De sigur B, Katargiu a înțeles Essenieniă, Aceştia for- 
mai o sectă judaică născută în veacul al 2-lea a. Chr. și grupată mai ales pe țer.nurile de Apus ale Mării Moarte, pre:um Şi în câte-va oraşe ale Pa- 
lestinei. Ei nu aâmiteau jurământul în afacerile civile, desaprobai r&sboiul 
și toate ocupațiile ce tindeau la câştig, se mărgineai la agricultură şi 1a 
viața pacinică şi trăiau în comunitatea averilor. Pe timpul lui Isus, ei par 
a fi fost numeroşi ; poate că loan Botezătorul era în legătură cu dinşii. Cf. 
Contersations- Lexicon, Brockhaus, s. e, “
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la Greci; în urmă la Romani, Numa, Licinius Stolo, 

Grachii, în Africa, Karpokrates ;); în Englitera, Tho- 

mas Morus 2); în Italia, Campanella 3); în Francia, 

Saint-Simon şi pină şi stravagantul de Prou- 

dhon —, oare, domnilor, ce aii produs toţi aceştia? 

Ce ai produs acele societăţi ale Dulcerienilor, 

Tertulienilor, Anabaptiştilor, atat de bizare în 

numirea lor, eât şi de năprasnice în princi- 

piile lor? Ce ai produs? Când ele aii mers 

pînă la silnicie, n'au lăsat în urmă-le de cât 

ruine, de cât o pustiire înfiorătoare; şi când 

Sau mărginit numai în vorbe, au căzut în 

domeniul ridiculului şi al uitării, după cum me- 

ritai. Prin urmare, domnilor, vedeţi că vorba e 

numai de principiu, şi principiul e atacat de 4000 

1) Karpokrates sai Karpokras, faimos eresiarch din Alexandria, a trăit pe 

timpul împăratului Hadrian, adică în prima jum tate a seci. Il-lea d. Chr. 

Ei este capul sectei gnostice a Karpokratienilor. Inpreună cu fiul sâi Epi- 

phan:s, el se dede la toate escesele misticismului sensual, proclamând în- 

diferenţa actelor şi comunitatea femeilor. Cf. E. Renan, Z'Eglise cretienne, 

p. 179 sqq. 

2) Thoma Campanella, dominican născut în Calabria, la 1568, mort la Pa- 

ris în 1639, însemnat prin geniul şi marile sale lucrări filosofice. In teoria 

sa asupra societăţii, el admitea nu numai comunismul averilor, ci şi al fe- 

meilor, Cf. A, Esquiros, Hist, des Martyrs de la liberte, pag, 187 sq. 

3) Spiritualul şi inteligentul autor al cărticelei intitulată Utopia, o operă 

în care el combătea crimele statului şi ale bisericei, prin descrierea stării 

ideale a unei ţări fabuloase. El muri pe eşafod la 1585, pentru-că nu aprobă 

despărţirea lui,Earic VIII, regele Angliei, de biserica catolică. Este consi- 

derat ca unul din promotorii comunismului averilor. Cele-l-alte nume ci- 

tate în acest pasagiă de B. Katargiu sunt mai mult sai mai puţin cunos- 

cute majorităţii cititorilor. Do aceea nu ne permitem nici un comentarii 

asupra lor.
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de ani, fără ca să poată fi derăpănat. Toate acele 
teorii s'au probat că nu sunt nimic alt de cât 
nişte aberaţii ale unei langori, care turbură ome- 
nirea din vreme în vreme, Domnilor, omul, din 
nenorocirea lui, e făcut; ca, să muncească, Şi să se 
hrănească din sudoarea, frunţii, căci altminteri 
omul ar fi fost în starea dobitcacelor ; oamenii 
n'ar mai fi lucrat, şi am fi trăit ca păsările cerului, 
nam fi fost siliţi a ne cobori pînă în fundul 
pămentului, ca să căutăm metalul, să ne slu- 
jim cu dînsul şi să'] preiacem în atâtea, obiecte 
de trebuinţă; n'am fi coborit trăsnetul din înnăl- 
țimile spaţiului, ca să ne jucăm cu dinsul. A- 
cum dar, domnilor, vedeţi cât e de 'naltă, ces- 
tiunea, şi la cât o reducem ; O reducem la o ces- 
tiune de tocmeală, la o cestiune de două pogoane. 
„Domnilor, când ar fi fost vorba numai de inte- 
res personal, când ar fi fost ca două sai cinci po- 
goane să facă fericirea ţăranului, eii aş priimi 
legiuirea aceea, şi ne am fi sculat toţi proprie- 
tarii mari şi ne am fi dus pela toți proprietarii 
de prin sate, “i am fi rugat, în numele Dumne- 
zeirii şi al omenimii, să facă, această jertfă 
pentru înbunttăţirea, soartei fraţilor lor ţărani, 
de bună voia lor, nu însă prin lege. Dar mă în- 
iore şi vă mai întreb să mă desluşiţi cum, cum 
vom putea să facem mai fericit pe ţăran ? Căci,
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cum v'am spus, domnilor, e învederat, e ştiut, 

mărturisit de d-voastră toţi că nu cu 2 şi 5 po- 

goane are să se înbun&tăţească soarta ţăranului, 

căci țăranul are astă-zi de la 50 pînă la 60 po- 

goane; el e stăpân pe or cât pământ voeşte, el 

este arendaş mare în mica sa sferă; fiind-că, 

din nenorocire pentru Tara Românească, unde pă- 

mentul este în destul de întins şi roditor, locu- 

rile sunt încă în starea primitivă, iar nu ca în 

alte părţi, unde ţăranul e nevoit să care cu spi- 

narea gunoiul, ca să îngraşe un peticuţ de pământ, 

care, cu toată această osteneală, nu'i dă de cât 

abia hrana de toate zilele. 

Ni s'a vorbit, domnilor, făcându-se nişte es- - 

cepţii pentru unile districte din Moldova, unde 

locuitorii sunt, foarte înţesaţi şi că aceia nu se 

vor putea bucura, de acele foloase de concurență, 

despre care s'a vorbit. Dar oare, domnilor, vorba 

noastră, e ca să păstrăm legăturile acelea, cari 

ţineau pironit pe ţăran de păment? Şi oare când 

am zis, de la Regulament şi pînă astă-zi, cu oare- 

care rezervă, şi astă-zi c zicem fără nici o res- 

tricţie, ca fie-care om, plugar, neguțător, in- 

dustriaş sai artist, să meargă şi să caute pe 

faţa țării aşezarea sa acolo, unde va găsi mai 

bine, de ce ziceţi că ei or să fugă peste Dunăre 

sau peste Prut dincolo şi că o să r&mâie ţara
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pustie? Când avem mai pre sus de toate inţelep. 
ciunea, proprietarilor pe de o parte, şi pe dealta 
un Guvern, care'are în domeniuri a treia parte 
din ţară şi care poate să zică tutulor acelora ce 
se vor socoti năpăstuiţi sai apăsaţi : „veniţi la, 
mine, că să vă dait pământ cât vă va trebui 
Şi să vă înbogăţiţi, şi să ne folosim cu toţii, şi 
Voi şi Statul, căci cu bogăţiile acelea ce vom 
trage din munca voastră ait să se facă, înbună- 
tăţirile ţării întregi, cu acele bogății au să se 
facă spitaluri, cari să uşureze suferinţile bolna- 
vilor săraci, aii să se întreţină şcoalele, cari să, 
facă din copii voştri oameni virtoşi, fericiţi, în- 
vățaţi şi altele asemenea. 

"Mi aţi vorbit, domnilor, de Prusia, de Rusia 
şi de Austria. 

Cât pentru Prusia, domnilor, colegul meii 1) 
va dat destule desluşiri, cari, de şi nu sunt elo- 
cuente, dar foarte puternice, cu documente în 
mână. Despre Prusia dar, precum şi despre cea 
mai mare parte a Europei occidentale, aţi putut 
vedea că nare nică o asemănare cu noi. 

Acea, parte a Europei a fost tot-dW'a-una feu- 
dală, căci elementul gotic, venind şi copleşind ele- 

>> mentul roman, % a absorbit pământul şi la 

1) Ap. Arsake.
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redus la sclavie, la servagiu, la ceea ce poate 
am fost ameninţaţi a deveni şi noi într'o zi. 

Ei bine, pe elementul indigen ?] a făcut rob, 
1 a făcut legat de glebă ; dar la noi nici una 
din acestea n'a fost. Să mă ierte d. Cogălniceanu 
că numindu'l, iar mai sunt silit să mai arunc 
încă o piatră la piedestalul d-lui; d-sa sa suit 
ieri şi alaltă-ieri la tribună încrosnat de o bi- 
bliotecă întreagă, ce d'abia o putea duce, şi ne 
a citit o mulţime de documente, de chrisoave 
de ale Domnitorilor Greci, pentru cari îmi pare 
foarte răi că le a citit, căci îl întreb: nu va fi 
oare silit ca iar d-lui să le combată, când va veni 
cestiunea, mănăstirilor închinate ? D-lui nea vorbit 
de acestea. Dar de ce nu ne a vorbit de cele 
mai principale, de ce nu nea citat documentele, 
actele de venzare ale ţăranilor, pentru că toţi 
țăranii au fost proprietari ? De ce nu nea spus 
dacă acelea s'aii făcut cu cumpărători silite, sai 
dacă s'aii făcut cu amortisaţie pe 10—15 ani 
sati cu plată integrală şi de bună,-voie ? D-lui nu 
ne a citat nimic din toate acestea. 

Ei bine, domnilor, când se citează argumentele 
peniru, ca, să apere cine-va o cestiune cu leali- 
tate, e dator să citeze atât argumentele pro cât 
şi pe cele contra, ca. să poată cel ce ascultă să vază, 
în care parte atirnă balanţa mai mult. D-lui nu



465 

ne a citat şi principiul fundamental, pe care e sta- 
bilită proprietatea în țara noastră. Toate acestea, 
d-sa le a trecut în tăcere, şi de aceea m;a silit 
să le aduc acum aminte ei. 

Acum vă întreb: oare când, după vânzarea 
unei case oare-care, ar veni vânzătorul sait 
copii lui să zică aceluia cea, cumpărat : „dă'mi 
inapoi toată casa sai pe jumătate şi eu “ţi 
voi plăti în 50 de ani,“ sati, dacă voiţi, un alt 
exemplu : când doui fraţi tot, din acela-'şi tată, 
unul muncind şi căpătând cu sudoarea, frunţii 
sale, precum aii căpătat stramoşii noştri, că- 
pătând o fărîmă oare-care de capital în aur şi 
argint, acest dumnezeii infernal a] societăţii, şi 
avend pe urmă aplecare la plugărie, la o viaţă 
de câmp şi de verdeață, se duce şi, în puterea 
legii, cumpără de la cei ce ai trebuință, de ace] 
metal proprietatea, lor, şi iată înproprietărirea 
făcută, prin producţiunea sudoarei întrun Chip 
cel mai legal; iar cel-alţ frate, plăcendu'i mai 
mult viaţa, de oraş, plăcândui mai mult preum- 
blările în grădina Cişmegiului sai la şosea, ba- 
lurile şi teatrul, pentru aceasta se face neguţător, 
industriaş sai închirietor de case, de hanuri, ete. —, 
ei bine, domnilor, aceşti qoui fraţi, cari, precum 
vedeți, 'şi ai dobindit averea cu cea mai mare 
onoare şi, precum zice Evanghelia, aşa precum 

30
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a decretat Dumnezeu, prin sudoarea frunţii lor—, 

ei bine, zic, de ce să condemnaţi pe acel fate, care 

a voit să cumpere pământul, ca el să piarză o 

mare parte din averea lui? lar pe cel-alt, pentru 

că a cumpărat casă, prăvălie, or pentru-că are 

marfă. de mai multe mii de galbeni, să'l lăsaţi 

să venză acea marfă cu mult folos şi să nui 

ziceţi ca celui-l-alt să dea şi elaltora? De cesă 

nu i se zică şi lui: „am trebuinţă de hrană şi 

n'am ce mânca; am trebuinţă de înbrăcăminte 

şi n'am ce purta; dă'mi jumătate din averea ta, 

jumătate din marfa ta, ca să întempin aceste 

trebuinţe ? De ce, domnilor ? Pe ce temeiii ? Oare 

această, osebire este dreaptă? căci e vorba de 

drept. Vedeţi că aci cădeţi într'o neputinţă de a 

mai da un răspuns, 0 esplicare. 

Acum să ne întoarcem încă o dată la ceea ce 

s'a zis de Austria şi Rusia. 

Domnilor, respectez toate Guvernele; şi, dacă 

'mi ax fi permis să zic, toate Statele în origine 

ştiţi prea bine că şi au început mărirea, tăria, pu- 

terea şi dăinuirea lor prin Guvernul absolut, 

Apoi interesul unui Guvern absolut, pe care 

îl respeciez şi nu voii să'l atac astă-zi, este oare 

tot una cu al nostru? Avem noi aceea-şi tre- 

buinţă ca acele Guverne de a lua de la cei bogaţi 

şi a da celor săraci, ca să ne sprijinim pe mul-
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țime şi să dominăm o minoritate puternică, de 
care ne am teme? Şi aţi voi d-v. ca să facem 
acest schimb de sistem guvernamental. 

O! nu; nică d-voastră nici țăranul acela, căruia, 
i aţă zice căi daţi cu nişte asemenea condițiuni, 
crez că n'ar voi să priimească, Şi, dacă m'ar în- 
ţelege astă-zi răul, poate ar plânge mâine. 

Ţara Românească are trebuință, s'a zis, de 
apărare ; şi unde va găsi apărător, dacă ţăranii 
n'ai păment? 

Domnilor, dacă sunt silit să repet ceea ce am 
mai zis, vă cer iertare, căci, văzend că aţi uitat 
cele zise, sunt silit a vi Je aminti. 

V'am spus şi vă repet, domnilor, că Englitera, 
are 250,000 de proprietari pentru 28 milioane locui- 
tori, şi cu toate acestea, când e vorba de apărarea 
intereselor Engliterei, ea face ca pămentul de la o 
margine la alta să se înfioreze. 

Italia, domnilor? Italia, când era în desbinare 
0 ştiţi în ce posiţie politică era, şi numai când 
“Şi ai dat mâna şi Sai înfrățit unii cu alţii, 
când Italienii au şters după buzele lor vorba, 
de clase, atunci numai sa făcut Italia ceea ce 
este şi nu va fi Italia, pe câtă vreme nu va 
domni acea frăţie între fii ei. 

Oare Italia 'şi a vărsat sângele ca să dea ță- 
ranilor pământ?
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Nu, să nu degradăm pe Italieni şi să nu de- 

graăm omenimea. E alt ceva în om carel 

face să-'şi verse sângele pentru pământul naşte- 

rii 'sale : este amorul către locul acela în care el 

a văzut lumina, unde a supt laptele maicii sale, 

sunt aducerile aminte ale copilăriei, sunt legă- 

turile morale către pământul, în care se odih- 

neşte țărina străbunilor să. Nu degradaţi dar, 

domnilor, aceste sentimente, cu cari tot omul 

se naşte, nu ziceţi că le putem înlocui cu o 

palmă de păment ce am da! 

Vă voii mai dovedi aceasta cu alt exemplu 

mai localnic. Românii ati fost, din nenorocire, mai 

multă “vreme sub un “Guvern molatic, iar nu 

aspru, ca Grecii, ce prin suferinţe i a înbăr- 

pătat, în loc de ai paraliza. Dacă, dar Românii 

nu sunt r&sboinică azi, nu e că nu'şi iubesc pa- 

tria, ci pentru-că s'aii desobicinuit de a purta 

armele, spre a o apăra; dovadă de aceasta pu- 

teţi avea pe proprietarii mici, pe moşneni, cari 

nu ştiii că ar fi mai resboinică de cât cei-l-alţi. 

In adevăr, oare v&zut-aţi pe moşneni la recru- 

taţie alergând cu mai mare mulţumire spre a lua 

armele? Nu, omul este tot om, şi, ca or ceonm, 

moşneanul e egoist şii place odihna, pacea ; îi 

place să trăiască tot-d'a-una în obiceiurile lui, afară 
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numai de înprejurări mari, când vine şi el de 
se deşteaptă, 

Aceasta însă nu e numai la Români: aseme- 
nea e şi la alte naţii. Asemenea şi în Franţa, 
domnilor, ţăranul este codacii, când e vorba de 
a cădea la sorţi. Aceasta, se poate vedea chiar 
in numirea de sorţ bun ce o dai sorțului, care 
îi scapă de a, intra în armată, şi vice-versa. Cu 
toate acestea, când e vorba, de aşi apăra ţara, 
se duc şi mor pe câmpul bătăliei cu sutele Şi 
cu miile, şi cei cari Supravieţuesc strigă : „glorie 
celor imorţi; să murim cu dînşii !“ | 
„Noi, domnilor, zicem țăranilor: „sunteţi liberaţi, 

puteţi cumpăra, prin munca voastră, moşii în- 
tregi; puteţi prin silință ajunge pînă la cele mai 
'nalte funcțiuni“; ba, încă le zicem şi mai mul: 
„VE creăm o bancă de credit, de unde să pu- 
teți lua fondurile trebuincioase, ca să cumpăraţi 
ce veţi voi. Statul, care posede a treia parte din 
pămentul ţării, vă dă mijloace de închiriere, de 
înproprietărire; dar aceasta nu de geaba, ci prin 
munca voastră, prin sudoarea, frunţii, ca să'i cu- 
noaşteţi valorea şi, respectând-o în VOI, să 0 res- 
pectaţi şi în alţii.“ 

Credeţi dar Că, cu 0 asemenea lege, se va găsi 
un om luminat în Europa, care să nu zică că 
Adunarea, României a, bine-meritat, de la nație?
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că e compusă din bărbaţi neatirnaţi, căci ai 

ştiut a înpăca totul, a inbunătăţi soarta ț&ra.- 

nilor prin muncă şi a o feri de loviturile socia- 

Jismului, pentru care ei aii fost siliţi, din neno- 

rocire, să verse sânge, ca să poată ajunge la re- 

zultatele, la, cari Românii aii ajuns fără nici O 

sdruncipare ? 

S'a mai zis de d. Cuciureanu: cum 0 să a- 

jungă ţăranii la înbunătățire, când oamenii admi- 

nistraţiunii şi cei judecătoreşti sunt oameni apă- 

sători, nedrepţi, pentru cari legea nu e nimic, 

când ati a hotări pentru bogaţi în contra săra- 

cilor? Sunt şi ei de părerea d-lui Cuciureanu ; 

ştiii că “sunt abuzuri. Aceasta insă se întemplă 

în parte, iar nu în general. Şi, de oare ce Ru- 

ropa ne a adunat aci ca să ne organizăm ţara 

prin legi, să nu mai pierdem timpul în discusiuni 

zadarnice, în argumente trezite ; să ne desbră- 

căm de idei chimerice, şi, ca bărbaţi inteligenţi 

şi maturi, să isprăvim organizarea ţării şi să dăm 

Guvernului puterea să zdrobească pe oamenii vi- 

novaţi, căci tâlharul din pădure este mult mai 

puţin vinovat de cât funcţionarul care abuzează, 

Cel anti îşiexpune viaţa, când face răul, şi răul 

lui nu e de cât parţial. Cel d'al doilea, din con- 

tră, comite o crimă în contra vieţii naţiei sale, 

sub scutul unei legi răii întrebuințate.
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Faceţi, domnilor, asemenea legi, draconiane Chiar ; nu vă temeţi de legi aspre, căci numai cel viţioşi se tem ae ele ; iar cel cu fruntea senină nu se teme nici o0-dată de asprimea le- gilor. Cu acestea, să ne îndeletnicim, iar nu cu argumente sofistice, cari nu pot aduce de caţ desbinări ŞI rătăciri. (Aplause) 

Ne mai luând nimeni cuvântul, Preşedintele pune la vot inchiderea discusiunii generale, care se priimeşte. 

Şedinţa de la 4 lunie 1862, 
(Supliment la Monitor No. 117.) 

Continuarea discusiunii asupra legii rurale. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Domnilor! Dacă nu am fi avut; în vedere consideraţia, că, în desbaterea unei cestiuni de aşa mare impor- tanţă, trebue a lăsa să se manifeste toate opi- niile în deplină libertate, negreşit că am fi avut în mai multe rînduri dreptul de a, reclama pă- Zirea, regulamentului nostru, când vedem că se reîncepe, că se continuă  discusiunea, generală, care," după votul Adunării, este încă de alaltă-ieri închisă. Dar, fiind-că ne aflăm, cum am ZIS, în faţa unei cestiuni atat; de importante, care trebue a se tracta cu de ameruntul înaintea țerii, şi, ca
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să nu r&mâie nimă&nui dreptul de a se plânge că 

am fi voit a "i astupa vocea; ca să nu lăsăm 

nici umbra bănuielii că am fi căutat a inlătura, 

a înnăbuşi vre-o opinie, ne am zis : „să trecem şi 

din regulament afară.“ Ei! domnilor, dar toate 

lucrurile ati o margine; toate cele ce auzim as- 

tă-zi ati fost zise şi rezise de nenumărate ori în 

şedinţile trecute ; prelungirea une) discusiuni, în 

care nu se face alt de cât a se reproduce ace- 

lea-'şi şi aceleaşi argumenterepetite pină astă-ză 

cu saţietate, mă face a mă teme că ar fi o ho- 

tărire premeditată de a amâna indefinit soluţia 

acestei cestiuni. Poate să fie greşită această pre- 

supunere a mea, dar purtarea unora din colegii 

noştri *mi o justifică pe deplin. 

Acum, domnilor, voii mai desvolta şi ei în 

scurt această cestiune, însă mai dinainte vă cer 

scuzele mele, dacă voii fi silit a revenipe alo- 

curea la cele ce am zis deja, dar pe cari unora 

văz că le place a le uita. 

Voi răspunde mai ântâiu la argumentele puse 

înainte de d. I. Marghiloman. D-lui zise că nea 

vorbit ca om practic, ca om cu experienţă, şi 

ne a citat minunatele înfrumuseţări ce a văzut, 

pe o. moşie, unde sătenii îşi cumperaseră locu- 

rile ceaveaii. Acest fel de argumentare a d-lui Mar- 

ghiloman iși avea foarte bine locul, dacă noi ne 
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am fi ocupat acum a face o lege, prin care să 
punem straşnică poprire sătenilor de a putea 
cumpăra pământ ; dar nu înţeleg nici întrun 
chip, când d-lui vede că noi, cu totul din con- 
tră, nu numai că le recunoaştem acest drept, 
dar facem şi mai mult încă, înlesnim, creăm ţg- 
ranilor mijloacele de a putea cumpăra or când 
și or cât ar voi. D-v. însă stăruiți ca negreşit 
să le impunem datoria de a cumpăra cu voie 
sati fără voie. Ei bine, domnilor, vă mărtu- 
risesc că nu ştii să fi auzit în viaţa, mea, 
că sa mai făcut unde-va 0 asemenea lege. 
Cunosc legi de venzare silnică pentru cauză de 
utilitate publică, precum lărgirea, unei pieţe, for- 
marea unei strade, trecerea unui drum de fier, 
unui canal şi altele asemenea ; dar legi pentru 
cumperătoare silnică nu ştii să existe în nici 
0 parte a lumii, nu ştii să fle o țară în care 
să se impuie oamenilor prin lege de a cumpăra 
cu sila. Acesta e oare spiritul de libertate ce 
voiţi a însufla ţăranului ? Aceasta o puteţi numi 
dreptate ? 

Ne-a vorbit apoi d. Marghiloman de moşneni 
şi de ura cea mare ce aii de a lucra clacă. Voiii 
răspunde la aceasta printr'un fapt positiv, con- 
statat în toată ţara, că cea mal mare parte din 

moşiile moşnenilor sunt date în arendă, şi MoOş-
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nenii fac clacă, la arendaşi. Domnilor, nu ve te- 

meți că ţăranii nu vor avea de unde să cum- 

pere când vor voi; dar e vorba să ştim dacă ei 

își găsesc interesul în a cumpăra păment mai 

bine de cât a 'şi intebuinţa banii înti'alt chip. Ei 

însu'mi am pus în venzare o moşie ce am în 

Teleorman, pământul cel mai bun, cel mai ro- 

ditor al ţării, şi cu preţ de abia 8 galbeni pogonul, 

numai ca să le înlesnesc mai mult cumpără- 

toarea. Cu toate acestea nici unul din săteni nu 

a cumpărat, şi, când câte o dată se dedeai în 

tocmeală, îmi cereaii să "i scutesc de recrutaţie, 

să le dai păşune pe moşiile invecinate şi al- 

tele asemenea, în cât nu m'am ales de cât cu 

200 de galbeni cheltuiţi în ridicarea planului to- 

pografic şi cu atâtea străgăneli în mergere pe 

acolo. Citaţie pentru citaţie. Judecaţi insă, dom- 

nilor, dacă din citaţia unor fapte izolate, contra 

zicătoare, poate eşi vre o coneluziune. 

Adevărul, domnilor, este unul. Adevărul e că 

țăranii, când vor voi a se inproprietări, vor găsi 

mari avantagii în concurenţa ce 'şi vor face pro- 

prietarii, şi dacă, nici această concurenţă nu va 

fi mulţumitoare, va veni să le o facă venzătorul 

sati închirietorul cel mare—, o repet pentru că văz 

că vă place a uita—, caree Statul, ce posedea, 

treia parte din teritoriul României. Prin urmare, 
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cum vedeţi, ţăranului i să dă comuna, i se dă: 
” libertatea de a, cumpăra, de a închiria, Şi de a, 

vinde; i se dă libertatea de a rămânea în toată, 
viaţa în rutinierile obiceiuri, în cari se află astă; 
zi; i se dă, apoi şi o bancă să 'Şi înlesnească 
cumperătoarea, şi vă Văitaţi că ţeranii nu o să 
se poată face proprietari ! 

Ne a vorbit apoi d-nu Marghiloman de învoieli 
de bună voie; dar d-sa a făcut o încurcătură, in cât 
eii unul nu lam înţeles. D-sa, ne a zis pe de o parte 
că, neinproprietărind pe țărani, îi osândim la, 
proletariat şi îi lăsăm să moară de foame, iar 
pe de alta că d-lui iea prin învoieli de bună voie 
indoit şi intreit de ceea ce iea de la clăcaşii 
d-lui. Ei bine, d-lor, voiii cita Şi acum iară-'şi fapte. 
Meargă or cine va voi la moşiea mea ce o am 
aproape de Bucureşti şi-1 disfid să "mi arate un 

'alt sat, unde sătenii să fie mai fericiţi de cât a- 
COl0. La acea moşie, atât pogoanele legiuite cat şi. 
prisoasele se plătesc în bani prin tocmeli de 
bună-voie. Tocmelile de bunăvoie, v'am spus, ai 
dat sbor agriculturii noastre, iar nu pogoanele 
legiuite; ţăranii le păstrează pe acestea pentru tre- 
buinţa, casei, şi mai adesea numai pentru gâ.- 
şte; folosul lor, comerţul lor, 'şi Vaii tras tot-d:a- 
una din prisoasele, pentru cari se învoiai cu 
bună tocmeală,
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Unde vedeţi dar proletariatul ? În ce vă stă 

dreptatea, în ce vă stă libertatea, când veniți a 

impune silă ambelor părţi? 

Ei bine, d-lor, să v& spuiii eu ce preocupă pe 

pe acei cari susţin înproprietărirea ţăranului cu. 

sila. Este aceea că, dând ţăranului 3 sai 5 po- 

goane, cari să fie proprietate absolută a lui, cu 

aceasta se robeşte, 'se leagă, mai mult de pămen- 

tul acelei moşii, pe când prin învoielile de bună- 

voie vă temeţi că sătenii vor părăsi cu toţii mo- 

şia şi vor merge să se aşeze pe alta, unde ar găsi 

condițiuni mai avantagioase. Tocmai dv. voiţi 

aservirea. ţăranilor şi vă este frică a le lăsa drep- 

tul de a zice: „ne ducem depe un păment 

strimt şi sterp pe un pământ mai larg, mai 

roditor şi cu un preţ mult mai eftin! “ 

Acesta este, d-lor, secretul stăruitoarelor ce- 

reri de înproprietărire a ţăranului, pentru care 

eii însă nu m& mir, nici nu acuz pe nimeni, căci 

adesea. se întemplă ca omul să se orbească atâta 

de interesul săi proprii, în cât să nu ştie sin- 

gur ce face crezându-se. generos şi liberal, când 

nu e de cât egoist şi înpilător. 
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Şedinţa de la 8 lunie 1862, 
(Supliment la Monitor No. 192 sqq.) 

'La ordinea zilei este continuarea desbaterii proiectului de 
lege rurală. 

Barbu Katargiu, preşedintele Consiliului. Voi să 
zic foarte puţine cuvinte in conformitate cu cele 
zise de Principele Gr. Sturza. 

Înproprietărirea silnică ați văzut că am res- 
pins-o cu toţii, pentru că am zis că, mai "nainte 
de or-ce, trebue să respectăm principiul libertăţii 
cumperătorilor şi venzătorilor, căci nu poate 
cine-va cu sila nici a, desproprietări pe acela ce 
are 0 proprietate nici a impune să cumpere a- 
celuia ce m'are. 

Aci, domnilor, ce se face alt; de cat aceasta ? 
Nu se face nimic mai mult de cât se zice că, 
poate vinde şi cumpăra or-cine de bună-voie, dar, 
prin lege şi cu sila, nu se poate indatora nimeni 
nică să cumpere nici să venză. 

Acesta e singurul mijloc legal şi bine-cuvântat. 
Dacă dar vom opri pe Guvern dea vinde pă- 

ment de pe moşiile sale, vedeţi că am face o 
escepţie acestor 'bunuri pe de o parte, şi pe de 
alta am supune pe “țărani de a cumpăra pământ 
mult mai scump de la proprietăţile private. 

EU, domnilor, sunt; de părere ca, pe de o parte,
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Guvernul să venză locuri de pe moşiile sale, iar, 

pe de alta, cu banii ce se vor lua să se dea mij- 

loace şi altor ţărani de a se înprumuta, spre a 

cumpăra şi ei asemenea proprietăţi, sai Statul să 

cumpere pe seamă'i alte proprietăţi cu acei bani, 

şi cu aceasta socotesc că nu se jicneşte intere- 

sele mănăstirilor, căci, dacă am fi zis ca să se 

venză şi banii să se arunce în vânt, atunci ven- 

zarea ar fi fost rea; pe câtă vreme, dacă am face 

aşa, nu ar fi alt nimic de cât o permutareaa- 

verii şi o prefacere a capitalului, pe care Guver- 

nul îl va dobândi prin vânzarea locurilor la 

țărani. 

Dar nu numai aceasta, domnilor, ci ei am 

zis, că am nădejde că chiar proprietarii cei mari, 

cari vor avea, sate mică și pământuri întinse, vor 

fi bucuroşi să venză pământuri ţăranilor, cari vor 

voi a cumpăra. Cât pentru mine unul, eii am 

zis că sunt cel d'ântâiu care mă voii înscrie în 

capul listei, şi socotesc că toţi cei-l-alţi proprie- 

tari mari vor face asemenea, şi vom declara că 

noi, proprietarii cutare şi cutare, vindem o parte 

de pământ din proprietatea noastră, cât vom so- 

coti de cuviinţă. Cu chipul acesta prevenim con- 

curența ce ne ar face Guvernul pentru înpro- 

prietărirea ţăranilor şi apoi am da cu aceasta o 

dovadă din cele mai mari că voim să se înpro- 
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prietărească țăranii. Dar vrem să se înproprietă.- 
rească pe o bază mai bună, ca să li se poată, 
respecta, şi lor pe viitor proprietăţile ce vor qo- bânâi, precum cerem şi noi să se respecte ale 
noastre. 

C. Filipescu dă citire următoarei interpelări : «Din zvon am aflat că, pe Câmpul Filaretului, zis şi Câm- «pul Libertăţii, este a se face pentru ziua de 41 Iunie o « serbare, care va purta numirea de serbare naţională, « Viu dar a aduce aminte d-lui Ministru că, în anul tre- «cut, sub Ministeriul Golescu. s'a făcut tot la acest loc «un banchet, Şi, fiind că luase o turnură politică, a atras « blamul Adunării asupra acelui Ministerit, 
« Acum dar daţi'mi voie de a ve întreba dacă de Minis- « teriul actual este recunoscută o asemenea serbare, şi dacă « acea serbare este naţională, ca să ştim şi noi cesă facem. « Cât despre mine, domnule Ministru. aş dori să inceteze « asemenea adunări, cari nu pot avea alt rezultat de cât a- „« cela al desordinii. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului, declară că, voeşte a răspunde îndată. 

Preşedintele dă cuvântul d-lui Filipescu, spre a'şi des- “volta interpelarea, 

C. Filipescu declară că a desvoltat'o in scris. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului, În ade- „văr, domnilor, auzisem şi ei tot din zvon că se 
vorbea de un banchet. Guvernul, pătruns de do- 
Tinţa de a vedea pe public bucurându-se, socotea 
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că adunarea aceea nu va avea nici un alt ca- 

racter de cât acela al unei simple serbări de bu- 

curie. Acum însă, de dou zile încoace, cestiunea 

s'a schimbat. Prefectul Poliţiei a priimit o hârtie 

din partea . . . unei autorităţi—, n'am cum s'o 

numesc—, prin care îl anunţă că este a se serba 

0 aniversară de regenerare -a ţării, si cere de 

la Prefect numai răspuns de priimirea hârtiei. 

Lucrul, după cum vedeţi, a luat o turnură foarte 

anormală, 

Ei aş dori, domnilor, să 'mi spuneţi dacă 

d-voastră, cunoaşteţi că persoanele subscrise în 

acea hârtie constitue vre un fel de autoritate 

a țări? ... 

Mai mulți deputaţi cer a se citi hârtia şi semnăturile. 

Unul din Secretari citeşte acea hârtie, în următoarea 

coprindere : 

Domnule Prefect, 

Luni, la 1î Iunie, aniversara zilei regenerării României, 

fiind a se da pe Câmpul Libertăţii un banchet poporar com- 

memorativ, v& facem cunoscut aceasta, casă nu se poată da 

interpretări rătăcite întrunirii de cetăţeni, ce se vor aduna 

pentru această serbare naţională. 

Bine-voiţi, d-le Prefect, a ne r&spunde de priimirea acestei 

adrese, 

Avem onoare, d-le, a vă saluta, 

A. 1. Arion, N. T, Orăşanu, Gr. Miculescu, Gr. Heliat, 

E. Carada, 1. Ionescu, D. Peirolian, C. Trandafir. 

b
i
r
:



481 
  

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului (Continui) : 
Eu, domnilor, nu ştiu că aceste persoane, aceste 
trei-patru iscălituri formează o autoritate con- 
stituită, un corp al Statului, ca să se poată a- 
dresa, ca autoritate către altă autoritate, Şi încă 
ceva şi mai mult poate. Cu asemenea urmări, 
domnilor, nu se păstrează, libertăţile publice, ci 
se strivesc, 

D-nu Anton Arion. Când 'mi am pus semnătura pe acea în- 
cunoştiinţare, nu am avut câtu-'şi de puţin intenţiunea de a 
voi să mă constituesc în autoritate, fiind că ştiu că autori- 
tate este numai aceea care e recunoscută de lege. Iar cât 
pentru forma acelei hârtii, de a fi numai o încunoştiinţare, 
iar nu o cerere de voie, r&spund mai ântâiu că Convenţiunea, 
care ne garantează un regim constituţional, nu opreşte a- 
dunările de cetăţeni, şi încă voiii aduce aminte că, în tim- 
pul Ministeriului d-lui D. Ghica, s'a dato circulare, în care 
se zice că întrunirile sunt libere, numai trebue să fie anun- 
țată Poliţia cu 24 de ore mai 'nainte. Circularea aceea nu 
s'a preschimbat. Prin urmare noi nu am făcut alt de cât 
a ne conforma celor zise şi cerute de Poliţie. Dar poate că 
d-lui Ministru să i se fi părut curioasă forma acelei încunoş- 
tiinţări, pentru că nu am zis că ne rugăm cu genuchi ple- 
cate. ... 

Principele D. Ghica. Să se citească ordinul ce am dat eii. 

D-nu A. Arion. Să se aducă Monitorul şi veţi vedea că 
este ast-fel cum am spus: se cerea se incunoştiinţa Poliţia. 

Principele D. Ghica. D-nu Arion se înşeală, căci ordinul de 
care e vorba nu era pentru zioa de 11 Iunie, ci cu oca- 
siunea altei cereri.. 

31 
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D-nu A, Arion. Dar n'am zis că era pentru 11 Iunie. 

Principele D. Ghica. Dacă memoria mă serveşte mai bine 

de cât pe d. Arion, îi voii aduce aminte că ordinul ce: am 

dat pentru poprirea adunărilor în locuri publice, fără con- 

simţimentul Poliţiei, a fost criticat şi combătut de mai multe 

ziare. Am zis că, pe câtă vreme asemenea adunări ai ase 

ocupa de cestiuni politice şi pe câtă vreme Convenţiunea 

nu dă această voie decât numai pentru alegeri, Poliţia să 

nu le oprească prin forţă, dar să fie cu privighiere ca, la 

caz de desordine, să poarte responsabilitatea cei ce le au 
provocat. 

Acest ordin era, socotesc, foarte regulat şi drept, căci 

nu puteam îngădui întruniri de gloate, fără a şti pe cine să 

apuc la caz de turburare şi desordine, şi dovadă că n'a fost 

în sensul cum zice d. Arion, este că atunci nu aş fi atras 

critica acelor ziare. . 

Unul din secrelari dă citire următoarei i propuneri depuse 
la biurou : 

«In toate Statele civilizate sunt legi in contra atrupamen- 

atelor. O asemenea lege e din cele mai urgente şi la noi, 

«şi Guvernul să aibă a o supune Adunării cât mai în grabă.» 

I. Florescu, A. Mavrocordat, G. Văleanu, Corlătescu, 

Castroianu, Kalargiu. 

Manolaki Costaki zice că a pune asemenea cestiuni în des- 

baterea Adunării este a slăbi autoritatea şi a nimici pres- 

tigiul Guvernului. Legalitatea inainte de toate. Nu are or 

ocine dreptul de a ţinea discursuri în numele naţiei şi dea 

aduna lumea pe pieţe publice. Când vom fi organizaţi ca 

Anglia, atunci putem urma exemplul ei ; dar, pînă atunci, 

să ne mărginim a ne aduna numai unde legea ne arată: 

deputaţii în Cameră, publicul în tribuna publică şi aleg&- 

torii municipali la municipalitate. 

„Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. V'am spus, 

d-lor, din ce punt de vedere a privit Ministeriul 
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această cestiune, şi repet că, pe câtă vreme nu 
va, fi o serbare publică recunoscută prin vre o 
legiuire, nu e în cădere nici un particular a a- 
duna mulţimea sub pretext de a inaugura 0 săr- 
bătoare sau a celebra o aniversară. 

Afară de aceasta, am fost mâhnit a vedea o 
hârtie subscrisă de 4 —5 indivizi, cari îşi aroagă, 
dreptul de a vorbi în numele naţiei, şi apoi scrisă, 
într'un ton foarte necuviincios, căci aţi văzut 
cum stirşeşte acea, hârtie adresată către o auto- 
ritate. Ei crez că, puteaii acele persoane, fără, 
a se zice că se roagă cu genuchi plecate, să 
găsească nişte expresii mai convenabile. 

D-lor, or avem un Guvern or nu: dacă avem, 
trebue să/l respectăm, şi să nu ne punem în comu- 
nicaţie cu dinsul de cât în marginile unei bune 
cuviinţe ; unui particular nu “i e permis a se a- 
dresa către o autoritate de cât în formă, de petiție. 

D. Văsescu este de părere că adunările sunt permise, că 
poporul are dreptul de a se intruni şi că cei ce aii provocat 
o adunare sunt responsabili de desordinile ce se pot ivi 
într'insa. Nici o lege nu opreşte adunările, şi Guvernul le 
poate înprăştia numai în caz de desordine. 

Principele Dimitrie Ghica se pronunţă contra întrunirii de 
pe Câmpul Filaretului şi susţine că cinci-şease oameni nu 
ai dreptul de a 'și da titlul de representanţi ai naţiei. 

Barbu Katargiu, Preşedintele Consiliului. Mă simţ 
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„dator a începe mulţumind mai ântâiii d-lui Ghica, 

că m'a scutit de a mai răspunde la unele punte, 

pe cari d-sa le a demonstrat în destul de bine. 

Dovadă că voesc a respecta libertăţile publice 

este că, pe cât timp nu văzusem hârtia, aceea, 

eram decis să las pe popor a se aduna, a se 

înveseli ; dar, îndată ce a venit acea hârtie, am 

văzut că cestiunea s'a schimbat cu totul, că trece 

pe un tărim politic, că nu mai e vorba de înve- 

selire, şi că înveselirea, serbarea, e numai un pre- 

text, o aparenţă. 

Ei! D-lor, de ce mă siliţi să m& mai întore 

înapoi şi se vă aduc aminte că, în anul trecut, 

tot sub pretextul lui 11 Iunie, o adunare de 

felul acesta s'a ţinut pe Câmpul Filaretului şi 

cum ea a degenerat, cum Ministeriul acela a 

avut un blam de la majoritatea Adunării! Nu voii, 

d-lor, să am şi eii un blam de la majoritate; 

blamul voii mai bine al lua de la minoritate, nu 

de la majoritate, căci aci este naţia. 

Dar ni se zice că va fi numai o serbare de 

înveselire, o serbare cu buchete de flori. Principele 

Ghica însă v'a spus ce fel de trandafiri sunt a- 

ceia cari compuneaii asemenea, buchete. Ziarul 

„Românul“ ne a vorbit şi el, de vre o câte-va, 

luni încoace, necontenit, de nişte buchete tot de 

trandafiri de soiul acesta aduse încoace spre Ca-
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pitală pentru serbarea de 24 Ianuarie, 1) Teamă, 
îmi este să nu fie şi aceste buchete de astă-zi tot 
de felul acelora ; teamă, d-lor, nu pentru mine—, 
puteţi fi încredințaţi despre aceasta —, ci pentru 
libertăţile, pentru viitorul țării, îndestul de ne- 
norocită pînă acum ! 

Voiţi se vedeţi şi d-voastră florile, trandafirii 
din acele buchete, cu cari se găteau să, serbeze 
ziua de 24 Ianuarie ? N'aveţi de cât să mergeţi 
la Văcăreşti şi veţi vedea că buchetele se com: 
puneau din topoare, cuțite, sulițe, ciomege Şi chiar 
pușci, şi îndată, veţi înţelege ce scopuri nevino- 
vate avea şi acea serbare! 

Dar domnilor, să credem, să sperăm, cel puţin, 
că vor înceta de a mai creşte pe pământul Ro- 
mâniei asemenea trandafiri, asemenea, buchete, 
al căror profum este otrava cea maj ucigătoare 
ce revarsă peste societatea noastră. Pacea, dom: 
nilor, pacea, şi odihna e scăparea, țării, şi voit 
preferi moartea mai 'nainte de a călca saii a 
lăsa să se calce vre una din instituţiile ţării ! 
(Aplause prelungite.) 

Unul din secretari citeşte această a doua propunere a 
d-lui General 1. Florescu : 

1) Aluzie la ridicarea țăranilor, cari, conduşi de un oare care Mircea Mă- Jăieru, veniseră în Bucureşti să facă nişte manifestații pentru ziua de 24 
Ianuarie 1862. Cf, Şedinta de la 21 Februarie 1862, p, 345 sqa. şi Şedinta, de 
a 80 Martie, acela-'şi an, p. 425 sa.
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a S&rbarea de la 11 Iunie, nefiind hotărită de nici un 

« corp legiuitor ca sărbătoare naţională, Guvernul va îngriji 

«prin or ce mijloc de a mânţinea buna ordine, netolerând 

« atrupamentele, atunci mai ales, când ele se anunţă într'un 

«mod atât de necuviincios. | 

« Guvernul nu va tolera nici o dată ca unii indivizi să vie 

«a se constitui în Comitete şi a tracta cu autorităţile. » 

Propunerea, punându-se la vot, se priimeşte ; iar cea d'ân- 

tâiă propunere a d-lui I. Florescu se trimite, după hotărîrea 

Camerii, în desbaterea Secţiunilor. 

Preşedintele, după ce consultă Adunarea, ridică şedinţa 

la 6 ore, anuntând pe cea viitoare pentru ziua de 1] Iunie. 

  8-99 

Şedinţa extra-ordinară de la 9 lunie 1862. 
(Supliment la Monitor No. 124 sgq.). 

In urma uciderii lui Barbu Katargiu, Ap. Arsake fusese 

însărcinat ad-interim cu Ministeriul de Interne şi cu Preşe- 

dinţa Consiliului de Miniştri. 

Preşedintele ad-interim al Consiliului dă citire următoa- 

rei comunicări adresate Adunării : 

Domnilor, 

Nu viii să vă arăt cât faptul de ieri este condem 

nabil după toate legile, şi cele Dumnezeeşti şi cele 
omeneşti; nu viii să vă descriii mărimea, pierderii ce 

a suferit România în persoana omului de Stat, ce acel 

fapt a răpit din mijlocul nostru. Această pierdere se 

simte, nu se deserie. Domnilor, această, pierdere o sim- 

țim toţi de o potrivă, o va simţi țara întreagă, pen- 
tru al cărei servicii el sa sacrificat; căci nu pe el, 
domnilor—, pentru dînsul faptul de ieri a, fost o apo- 

teoză —, nu pe partidul pe care el represinta, ci pe so-
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cietatea română întreagă a voit să lovească acel r&i- 
făcător, care “i a luat pe înfocatul apărător al dreptu- 
rilor, al liniştei sale. 

Acest fapt, domnilor, trebue să o recunoaştem, tre- 
bue să o mărturisim toţi, acest fapt nu are un carac- 
ter nici singuratic, nici personal, nică din întemplare. 

In faţa acestor înprejurări, vii a chiema cea mai 
de aproape luare aminte a Onor. Adunări asupra mij- 
loacelor, prin cari li s'ar putea pune o stavilă mai ac- 
tivă, mai puternică, de cât pînă acum, şi aştept de la 
încrederea, d-voastră, a ne pune în posiţiune de a nu 
lăsa să se compromită ordinea publică, 

Guvernul a luat spre mânţinerea, liniştei toate mij- 
loacele de cari dispune. Între mijloacele ce Poliţia, a 
socotit că o pot conduce la descoperirea, făptuito- 
rului, pe care ea îl urmăreşte, este şi acela, de a supune 
la o închisoare preventivă pe sub-semnătorii hârtiei, 
ce a provocat discusiunea de ieri; Şi fiind-că între 
dînşii se află şi doui membri ai acestei Onor. Adu- 
nări, vii a vă ruga, domnilor, să bine-voiţi a-i preda 
în mâinile Poliţiei, 

Subsemnat Arsake, Preşedintele ad-interim al Consi- 
liului Miniştrilor, ! 

Preşedintele. Este la biuroii, domnilor, o propu- 
nere susținută de numărul cerut de deputaţi, ca, acea- 
stă cestiune să se tracteze de urgenţă; şi, fiind-că, după 
regulament, când se înfăţişează o propunere de ur- 
gență, d-nii deputaţi trebue să se consulte în şedinţă, 
secretă, suspend şedinţa, pentru 15 minute. 

La redeschiderea şedinţei, Preşedintele consultă Adunarea
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asupra urgenţei, care se incuviinţează ; după aceea se des- 
chide discusiunea asupra comunicării Guvernului. 

D. Văsescu. Domnilor, în evenimente mari, suntem 

datori să avem şi suflete mari, minte de ajuns Şi să 

fim liniștiți. Astă-zi este a doua zi după un fapt trist 

şi nenorocit, 

Suntem înaintea cadavrului Ministrului Preşedinte al 

Consiliului, pe care o mână asasină Pa ucis. 

Suntem în faţa ranelor sângerânde ale unui om 

scump; suntem încă sub impresiunea, acestui fapt gro- 

zav, şi mă tem că nu vom avea destul sânge rece, 

spre a da o deslegare dreaptă cererii d-lui Ministru. 

Cererea este privitoare la predarea a doui deputaţi 

în mâna justiţiei. 

Pentru ântâia oară, domnilor, se cere de la Cameră 

arestarea unui deputat. Trebue dar să urmăm cu cir- 

cumspecţie, să chibzuim cu o mare maturitate, căci 

aci nu ecestiunea de d. Arion saii de d. Miculescu, este 

cestiunea de drepturile şi libertăţile noastre. Dacă am 

lăsa, noi la apreciaţia Poliţiei să, ceară în arest pe un de- 

putat numai sub prevenţie şi noi să-l dăm fără a, ve- 

dea motive legale şi de ajuns, atunci am sacrifica man- 

datul nostru de deputat, şi prin urmare am sacrifica 

regimul constituţional, am sacrifica libertăţile noastreşi 

ale comitenţilor noştri. Dacă aş vedea pe d-nu Ministru 

că 'şi motivează cererea, pe fapte întemeiate, aş zice 

să meargă în judecată; dar nu văz de cât prevenţii - 

şi prepusuri. Pe prepusuri nici un cetăţean nu se poate 

aresta, cu cât mai vîrtos un deputat, 

Condica Criminală a Ţării-Româneşti, destul de aspră, 

garantează Guvernului toate măsurile pentru asigu-
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varea liniştei publice; după dînsa trebue să urmăm, şi m& opun cu atât maj mult la această cerere, cu cât văz că, sub frazele întunecate şi sub coincidenţa, 
nenorocitului fapt cu interpelaţia, am putea. trage con- secinţe, cari sar putea arunca, asupra, unui partid po- litic, căci adresa guvernului zice : 

„Intre mijloacele ce Poliţia a socotit că o pot con- „duce la descoperirea făptuitoraului, pe care ea îl ur- „măreşte, este Şi acelade a supunela o închisoare pre- „Ventivă pe subsemnătorii hârtiei ce ati provocat dis- „Cusiunea, de ieri,“ 
Tot de o dată însă ne mărturiseşte că este preven- ţie. Mi se pare dar că ar fi temerarie prevenţie de a atribui cutărui or cutărui partid un fapt atât de greu, Nu prejudee cestiunea, dar ați văzut că se impută că mâna ucigașului a voit să lovească pe şeful unui partid şi națiunea întreagă. Ei crez, că, mai "nainte de a ne fi luminat judecata, nu trebue să aruncăm asupra vre unui partid o faptă aşa de mârşavă, Or ce partia 

nu se va sluji nici o dată de un asasin ca să facă să. triumfe ideile sale. Dacă, e o nenorocire, să o deplorim 
cu toţii, dar să lăsăm justiţie cursul ei; să nu fa- cem şi altă nenorocire. Cand: e prevenţie şi prepusuri numai, nu putem da un deputat. Zice adresa însă că este pentru descoperirea adevărului, Dar mâine toţ pentru descoperirea adevărului poate veni să ceară încă zece deputaţi. Camera este în drept de a apreţia dacă este un deputat în legătură cu crima, săvirşită, 

Și aci văz chiar imposibilitatea materială de. a, fi vre o legătură între discusiunea, de ieri Şi crima făptuită. In- terpelarea s'a făcut pe la două ore, discusiunea, s'apre-
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lungit, şi votul s'a dat pe la 4: ore, şi la5'/d-nu 

Katargiu era mort. Când a avut dar timpul mate- 

rial casă, se nască un complot din asemenea discusiune, 

ca, să se urzească trama aceasta infamă ? De aceea zic, 

domnilor, să lăsăm justiţia în cursul €ă şi, când ne va 

da doveză palpabile, atunci putem face ceea ce ni se 

cere, iar nu noi singuri să ne tăiem iarba de sub pi- 

cioare, cum se zice, şi fundamentul pe care stăm. 

Principele D. Ghica. Domnilor, Ministeriul ne cere 

arestarea a doui deputaţi. Faptul, cum vedeţi, este 

grav şi reclamă o matură chibzuire din partea noastră, 

înainte de a, nepronunţa. La asemenea măsuri ştim că 

ai recurs mai adesea partidele slabe, minoritățile, cari 

ai trebuință de mijloace extraordinare, de acte vio- 

lente, spre a se mânţinea la putere şi spre a ridica 

prestigiul lor; iarnu majorităţile, cari îşi caută exer- 

ciţiul activităţii lor, cari îşi găsesc forţa şi energia 

tocmai în moderaţiune şi legalitate. Când dar o ase- 

-menea cerere ne vine din partea unui Ministeriii al 

majorităţii, compus de bărbaţi respectabili prin expe- 

viena, tactul politic şi luminele lor, trebue să credem 

că mai dinainte se vor fi gândit cu toată seriositatea 

asupra acestei cereri, pe care negreşit nişte motive 

puternice îi vor fi determinat a o face. Ei bine, dom- 

nilor, tocmai aceste motive suntem acum chiemaţă 

a le apreţia şi noi, tocmai asupra lor avem a ne pro- 

nunţa, şi mai ântâiă a le cumpăni, a le cerceta cu 

scumpătate, ca nu votul nostru ce astă-ză Pam da cu 

precipitare să poată mâine a fi o armă, pe care să o în- 

trebuințeze o mână dibace în contra instituţiunilor ţării.
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M& aştept ca îndată ce voii înceta. de a vorbi să, auz relevându-se de către deputaţii dintro parte a A- dunăriă Şi combătendu-se cuvintele ce am zis că, mi- norităţile întrebuinţează adesea mijloace violente. Voi a preîntempina de acum or-ce obiecţiune sar putea aduce asupra, acestei aserţiuni; voii cita un singur exemplu, între altele, de o asemenea, violenţă, a unui Ministeriă din ţara suroră; vă voit aduce aminte, dom. - nilor, că am v&zut, în aceşti din urmă, ani, chiar pe un preşedinte al Adunării, un cap al bisericei, Iluându- se de la altar Şi terîndu-se la închisoare, Şi apoi în exiliii, 

Dar să venim la cererea Guvernului. D-nu Ministru, după arătarea Prefectului Poliţiei, crede că, este o co- incidență, între crima săvirşită ieri Şi acea ciudată pe- tiţiune subserisă de câte-va, persoane, ale căror nume ni Sai citit ieri. Să vedem dar pînă la ce punt poate fi fundată această Ssuposițiune. 
Ni s'a zis de d. Văsescu cu un aer de mirare : „dar cum puteţi crede, domnilor, că ar fi vre 0 relaţiune între acea interpelare, care sa, făcut pe la 4 ore Şi ju- ms&tate, şi între faptul crimina] ce sa săvirşit pe la 5 ore? Cum puteţi explica, în privinţa timpului material, putinţa de a fi existat această, solidaritate? Mai ântâii însă voii ruga pe d. Văsescu să aibă o mai bună, ținere de minte despre cele ce vine a afirma. Interpelarea, s'a anunțat, s'a făcut chiar la 121, ore sau la 1, şi dacă va amânat desvoltarea ei, a fost nu- mai pentru îndeplinirea, unei forme de regulament, de a se depune înscris la biuroi, şi crima, s'a comisla, 6 ore fără, un sfert, Prin urmare, bănuiala Poliţiei nu este
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nici de cum exagerată cât pentru timpul material, când 

presupune că a fost tot timpul de a, exista o solida- 

ritate între interpelare şi săvîrşirea, acelei fapte cri- 

minale. 

Dacă dar Poliţia, după ar&tarea procurorului, a arestat 

pe toţi cei-l-alţă subscrişi în acea petiţiune, şi vine acum 

a, cereşi arestarea a doi deputaţi, cari figuraii în aceea-şi 

petiţiune, trebui-va oare ca Adunarea să înpiedice cuu- 

sul cercetărilor justiţiei, sub cuvânt că Convenţiunea, 

garantează inviolabilitatea, deputatului ? 

Dar Convenţiunea, prevăzend această, inviolabilitate, 

voit-a oare să oprească pe Ministeriul public, pe Po- 

liţie de a 'şi putea înplini datoriile lor pentru desco- 

perirea adevărului? Oare Convenţiunea voit-a să asi- 

gure impunitatea unvi deputat, când poate ar cădea în 

vre o crimă? Lucru ce, mă grăbesc a o spune, nu pot 

un singur minut a bănui. Resping cu totul presupu- 

nerea că ar putea, un coleg al nostru a fi părtaş unei 

asemenea crime. Cunosc pe d. Arion, şi cu toate că 

ideile a-sale adesea nu le am încuviinţat, părendu-mi 

prea exagerate, totu-şinici o-dată nu voiii putea avea în 

privința, d-lui o asemenea suposiţiune. Procurorul însă 

nu poate, nică nu trebue să se iea după apreţierile mele 

personale, nu poate asculta nică chiar propriile sale 

apreţieri asupra cutării saii cutării persoane, ci datoria, 

lui este de a fi cât mai bănuitor, de a apuca toate 

circumstanţele cari "1 pot lumina, de a cerceta pînă la 

cele mai mici detaliuri. 

Domnilor, pentru onoarea acelor deputați, cari sunt 

în bănuială şi cari ail făcut greşala ce însu-'şi un amic 

politic al d-lor le a observat de a subscrie acea peti- 
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ţiune, să sufere acum consecințele acelei greşeli. Ei sunt încredinţat că d-lor înşi-le vor cere, chiar pentru satisfacerea onoarei d-lor, a li se îngădui să meargă unde procurorul îi cere. Nu crez că această citare a doui deputaţi înaintea justiţiei ar putea aduce o pată, asupra vre unui partid; din contra, o pată ar fi asupra unui partid, dacă d-lor arvoi să se puie sub scutul inviolabilităţii deputatului şi a sta peaceste bance sub 0 asemenea bănuială, 
Sa zis că o parte a Adunării ar voi să facă pe cea-l-altă solidară de această crimă Şi că modul, în care Guvernul a făcut cererea, ar da locla o ast-fel de pre- supunere. Dar, domnilor, ce zice Ministeriul? Că asa- sinul a voit să lovească, nu un Om, nu un partid, ci societatea întreagă. Prin urmare, pe câtă vreme toţi facem parte din societate, pe câtă vreme toţi, fie din dreapta, fie din stânga, suntem tot aşa, de interesaţi ca societatea să nu se destrame, nu înțeleg cum ar putea unii din noi să Şi iea asupră-le acea frază a Ministeriului, nu vez cum sar putea privi ca o alu- ziune asupra, unui partid. 

Cu toate acestea, dacă nu voii a presupune o so- lidaritate a vre unui-a, din colegii noştri cu acel infam asasinat, nu mai puţin însă resping alegaţiunnea că, ar fi numai un fapt izolat, o r&sbunare individuală, precum s'a zis, a vre unuj funcţionar -destituit, sai vre 0 altă pasiune personală, în contra, acelui stimabil bărbat, 
Nu, domnilor ; crez că d-v. cunoaşteţi cariera, Şi felul de viaţă al omului, pe care îl plângem astă-zi. E] a trăit ast-fel cum nu putea, avea, inimici personali ; el
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a trăit mai mult în s6nul familiei sale şi întrun cerc 

r&strins de amici intimi. Oare asasinul, dacă avea o 

patimă, personală contra acestui bărbat, nu căuta să 'şi 

“aleagă altă ocaziune de a ] omori? Cine nu Va văzut 

preumblându-se singur pe jos sai stând nopţi întregi 

la lucru la fereastra camerii sale de jos despre pod? 

Nu putea, fi dar o r&sbunare personală, ci, după toată 

probabilitatea, a fost un complot, şi asasinul a avut 

complici ; sunt înprejurări cari o dovedesc. 

De şi noi nu avem experienţă asupra unor asemenea, 

fapte, căcă, din norocire şi pentu fala naţiunii române, 

în ţara noastră nu am avut încă asemenea exemple ; 

or cum, după câte am citit şi auzit, despre cele în- 

tâmplate în alte State în asemenea cazuti, putem zice 

că nu este un act singuratic saii o r&sbunare perso- 

nală, ci rezultatul unui complot politic, pentru săvir- 

şirea cărui-a asasinul negreşit a avut mai mulţă complici. 

Nu este îndoială că, îndată după ce trăsura a plecat 

de la scară, a fost un complice pentru a da semnalul, 

şi pe care unii deputaţi lau văzut mişcând 0 batistă 

cu un chip neobicinuit. 

Un altul a fost care aşezase o trăsură cu caii spre 

vale, pentru a obliga trăsura Prefectului a trece pe sub 

gang foarte încet. 

Asemenea nu este îndoială că acela care, văz6n- 

du-mă că îndată după auzirea sgomotului detunaţiei, 

m'am repezit din sala Adunării spre acel loc, na 

întors din poarta Mitropoliei spre a mă distra şi popri 

din or-ce urmărire, strigându-mi : „păziţă în clopotniţă!“ 

nu încape îndoială, zic, că şi acesta a fost un complice. 

Sa ucis un preşedinte al Consiliului la porţile A-  



dunării, Şi aceasta se numeşte un fapt izolaţ! Nu, dom- nilor ; a fost o manifestaţiune ; mai cu seamă în acea zi, când, după banca Miniştrilor, ilustrul bărbat zicea: „Mai bine voii fi sărobit de cât a îngădui slăbirea, „liniştei; mai bine voii prefera moartea, de cât a călca „Sai a lăsa, să se calce vre una din instituţiunile tării.“ Poate fi un minut îndoială să zicem că r&spunsul ce aceia nu îndrăsneaii să “i facă, în Adunare, i Pai dat la poarta Mitropoliei, asasinându-l ? Nu, domnilor. Susţiii că, de Şi nu poate fi faptul unui întreg partid: totu-'şi este rezultatul unui complot Şi că asasinatul nu sa săvirşit pentru a omori pe Katargiu, ci, omo- rînd în ziua aceea, pe Preşedintele Consiliului, să facă 0 manifestaţie, 

D-nu Anton Arion. Domnilor, ei Socotese să nu se urmeze o discusiune, care are a face mult cu onoarea, persoanei mele; rog dar pe amicii mei să înceteze dis- cusiunea, fiina-că, singur declar că voit merge înaintea justiţiei. 

D-nu Miculescu, Asemenea Şi eii mă rog să, înceteze discusiuriea, căci merg cu mulţumire pentru or-ce cer- cetare. 

Preşedintele. Prin urmare, domnilor, discusiunea este închisă, 

Mai multe voci, Da; să se închiză discusiunea, 

D-nu 6. Vernescu, Domnilor, domnii Arion Şi Micu- lescu pot să useze de dreptul d-lor individual de a merge înaintea justiţiei; noi nu ne vom pune înainte ca, să-j
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oprim ; tot însă ce voiii să lămuresc este că Adunarea 

Pa luat în această cestiune nică o hotărire, şi că d-lor 

nu merg ca trimiși de Adunare. Aceasta voii să fie 

constatat. A doua cestiune, dacă nu mă înşel, este că 

aâresa Ministeriului ar fi coprinzând ceva mai mult de 

cât numai cererea de a aresta doi deputaţi; aceasta 

aş voi să se lămurească. 

Preşedintele. Domnilor, această cestiune nu se poate 

mântui alt-fel de cât când cine-va ar propune ordi- 

nea, zilei. 

Manolaki Costaki. Domnilor, ni sa recomandat de 

către onor. d. Văsescu ca, în înprejurarea aceasta 

gravă şi întristătoare, să păstrăm toată liniştea, să nu 

alergăm la măsuri extreme, ci să luăm măsurile acelea, 

numai, pe cari le poate reclama interesul societăţii. 

Ei bine, domnilor, fiţi siguri, şi onor. d. Văsescu mă 

cunoaşte şi mai bine şi poate crede că nici în mo- 

mentul de faţă nu'mi am pierdut nici de cum liniştea; 

dar tocmai fiind-că mă aflu în această linişte de suflet 

şi de minte, tocmai această linişte mă face să întrevăz 

o prăpastie mare pentru întreaga, Românie. Nu voii! 

zice nimic, domnilor, mai mult asupra celor ce se a- 

ting de onor. noştri colegi, cu atât mai mult că d-lor 

înşi-le, fără a mai aştepta un vot de la Adunare, ai 

declarat că se leapădă de privilegiul acela, care 1 a- 

cordă Convenţiunea şi regulamentul, de inviolabilitate. 

Mă grăbesc mai cu seamă a adăogi pentru d. Mi- 

culescu, pe care am avut ocazia al cunoaşte ca func- 

ţionar, că este un om foarte onorabil şi devotat țării 

sale. Acest atestat îmi place să] dai în toată con-
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Ştiinţa şi tocmai aceasta, domnilor, mă face să zic că 
nu trebue să înpiedicăm ca, justiţia, pentru onoarea, 

EI Camerii noastre, să'şi îndeplinească, toate datoriile... 

Preşedintele. Domnilor, socot că discusiunea asupra. dării a doui deputaţi din Adunare în cercetarea, justi- iei este închisă, în urma, declaraţiei d-lor înşi-le că vor merge a se înfățișa, or-cării cercetări. 

M. Costaki. Domnilor, după ce cestiunea, care a pri- vit pe d-nii deputaţi, s'a înlăturat, prin declararea ce 
au făcut d-lor, vii a vă argta impresiunea ce a, produs în spiritul meiă faptul de ieri şi la ce conelu- Ssiuni m'a, dus. Voii, domnilor, ca dintr'acest fapt ne- norocit să culegem roadele cari ar putea fi folositoare pentru ţara noastră, adică, din nen orocirea aceasta marea. 
să culegem un rod mângâietor oare cum pentru ţară. 
În jertfa aceasta, domnilor, vă întreb : puteţi vedea, un fapt izolat ? Ei bine, ei am curajul a spune 
că, în părerea, mea, nu 0 crez nici o-dată ; însă de bună, 
seamă nu 1 voii atribui unui partid din A dunare ; dar 
vă aduc aminte că, nu mai departe de cât ieri, când am răspuns onor. d. Arion, am zis cum că aceste agitaţii zilnice ale societăţii noastre ne ai adus Ja, sfi- şierile, la desbinările, cari desolă societatea, noastră, Şi cari pot compromite chiar existenţa noastră naţională. Ei, domnilor, par'că am fost ieri un prooroc întrun 
ceas rău, 

Dar pentru ce zic că. faptul acesta nu este izolat ? 
Iată pentru ce: 

De trei ani, de când am pus în lucrare Convenţiunea, 

32
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de când ne luptăm sai ne am luptat cu greutăţile din 

afară, pentru ca să realizăm acea mare dorinţă a U- 

nirii, la care am întempinat atâtea piedici, în cât abia 

în anul acesta s'a putut realisa —, în tot timpul acesta. 

fiind cu totul absorbiți de această mare idee naţională, 

atenţiunea noastră, îngrijirile noastre fiind îndreptate 

către piedicile ce ne veneai din afară, nu am putut 

încă organiza în lăuntru un Guvern destul de tare, care 

să conteze pe o majoritate compactă în Adunare ; aii 

fost tot Guverne slabe. 

Dar, în fine, Unirea realizându-se, am ajuns, acum 

pentru ântâia oară, de când regimul constituţional s'a, 

introdus la noi în ţară, să vedem un Ministeriii, care a 

fost destul de norocit a ralia înprejurul săi o majo- 

ritate imposantă. Bărbatul chiemat în capul acestui 

Ministeriă a reuşit, prin independenţa caracterului săi, 

prin un nume nepătat de care sa bucurat în Româ-- 

nia, să domineze oare cum situaţiunea, de astă-zi, Şi, 

sub auspiciile acestea, era speranţă că o nouă ordine 

de lucruri, acordul şi armonia, aii început a se con- 

solida. 

Ei bine, domnilor, toemai pe acest om care era 

menit, în momentul de față, a domina situaţiunea, a 

înlătura greutăţile şi a consolida, noua, ordine de lu- 

ceruri, tocmai pe acest om Vai lovit. 

Iată dar că nu a fost un fapt izolat, nu a fost un. 

fapt de răsbunare, ci a fost premeditat de nişte oa 

meni turburători de meserie, cari voesc a ținea spiri- 

tele în necontenită, agitaţie, societatea în turburări per- 

petue, care 'Şi-aii propus a ne surpalibertăţile, a com- 

promite drepturile ţării, şi în fine mâine, poimâine, să 
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ne aducă, calamităţile unei invasiuni, Iată, domnilor, 
ce trebue să ne întristeze maj mult. Trebue dar ca a. 
ceastă înprejurare să ne facă a prevedea nenorocirile 
ce ne amenință. Ei bine dar, ce avem să facem ? Măr- 
gini-ne-vom numai în a întovără şi trista. procesie de 
înmormentare, în a plăti acest tribut qe durere în- 
preună cu națiunea ? 

Nu, domnilor ; să luăm act de acest, eveniment, să 
recunoaștem într'însul o simptomă a boalei ce mi- 
nează, societatea noastră Şi, păstrându-ne toată liber- 
tatea conştiinţei Şi prerogativele ce avem în această, 
Cameră, să dăm Guvernului mijloace ca, pe strade, să, 
poată mânţinea ordinea ; să-l facem responsabil înaintea, 
Adunării de păstrarea liniştei publice. Dar mai ântait 

„_8ă 7] învestim cu toată autoritatea ce “i este de tre- 
buinţă ; căci, de vom umbla cu ju mătăță de mijloace, 
de vom umbla cu scrupule de forme în momenţe atât 
de grave, ne lăsăm în voia periculului, ne condemnăm 
Binguri pieirii. 

A. Panu. Domnilor, durerea e mare; nu poate fi om 
de inimă care să nu o simţă, în fața unei drame 
atât de înfiorătoare şi care este regretabilă sub toate 
puntele de vedere. Noi însă, cari suntem oameni de 
Stat, oameni politică, noi cari suntem legiuitorii țării 
cari avem. responsabilitatea presentului şi trebue să 
salvgardăm viitorul, ce avem de făcut ? 

Depun€nd tributul lacrimelor noastre pe mormântul 
bărbatului eminent pe care Pam pierdut, trebue să 
cugetăm la instituţiunile noastre, la ţara noastră tre- . 
bue să, apărăm principiile mântuitoare, cari sunt în-
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scrise în Convenţiune, de bântuirile perfide din afară 

şi de imprudenţa şi neştiinţa din lăuntru. 

Am zis, domnilor, aceasta în tot-d'a-una, şi o repet 

şi astă-zi cu statornicie şi convicţiune, că numai in- 

stituţiunile cele liberale pot să dea fericirea unui popor. 

Toate naţiunile aspiră la aceasta; vedeţi mişcările din 

toate părţile. 

De aceea, domnilor, trebue să înconjurăm cu garanţii 

aceste instituţiuni, şi aceste garanţii nu sunt nici de 

cum în măsuri excepţionale. 

Guvernul are legi; să lucreze după legi, după legi 

să ţie ordinea, şi pacea, căci pacea şi liniştea fac fe- 

Ticirea, unei societăți. 

Tot d'o dată, domnilor, în cât mă priveşte pe mine şi 

în cât priveşte toată solidaritatea lucrărilor mele de 

dincolo de Milcov şi de aici, tot-da-una am fost pen- 

tru ordine, linişte şi legalitate. 

Măsurile escepţionale degradează pe om dintru înăk 

țimea, întru care Pa, făcut Dumnezeii, după chipul şi 

asemânarea sa, la starea unei fiare sălbatice, şi apă 

sarea aduce explosiune. De aceea nu avem nevoie să 

înbrăcăm pe Guvern cu nimic mai mult de cât cu 

paza legilor. Guvernul are legi; să lucreze după din- 

sele şi după ele să, pedepsească; e Condică Penală, sunt 

instrucţiuni, cari se urmează pentru toţă sceleraţii; a- 

cele legi să se aplice dar pentru prinderea acestui u- 

cig&tor, şi atunci noi, când vom vedea că legile s'aii 

aplicat de către Guvern, vom zice că Ministeriul “și 

a făcut datoria, căci în măsuri escepţionale ei văz 

pieirea, țării mele. 

Ei nu voiu subsemna la nici o măsură escepţio=
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nală. Ei ţii seama de scrupulul formelor, de cari ne-a vorbit d. Manolaki; îl voii păzi în toată conştiinţa mea, căci, în m&surele escepţionale, ei văz pieirea țării mele, şi, ca o sentinelă statornică la postul mei, voiă da, tot-d'a-una strigătul de alarmă în tab&ra acelora, cari, sfărimână libertăţile publice, nu înțeleg că sunt năvăliţi de duşmani Şi că pot pieri. 

D-nu General Florescu, Domnule Preşedinte, pînă acum Sa urmat discusiunea asupra cererii Guvernului de a se aresta doui deputaţi i, după declaraţiunea, domnilor Arion Şi Miculescu, crez că discusiunea asu- pra acestui punt urmează a fi terminată, Ei fac însă întebare acum, care e soluţiunea, care e r&spun- sul ce dăm noi Guvernului, căci retragerea d-lor din Adunare nu este o soluţiune. Adunarea, trebue să se pronunțe asupra acelei cestiuni, 

Principele Brâncoveanu. Domnilor, afară de această cestiune, pre cât îmi aduc aminte, mai este o frază 
încă în cererea, d-lui Ministru, - 

Noi avem să răspundem, să tractăm în total acea, adresă, Şi să resolvăm această cestiune printr”o pro- punere din partea Camerii, 

Preşedintele. Domnilor să vă dai. o lămurire. 
După decaraţia domnilor Arion şi Miculescu, că, d-lor înşi-le consimt a merge înaintea justiţiei, eii am cre- zut că discusiunea asupra, acestei cestiuni este termi- nată şi am voit a pune la vot închiderea, discusiunii dv. însă aţi zis că, în adresa Guvernului, mai este încă
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un alt punt, asupra căruia Adunarea trebue să se pro: 

nunțe, să dea o soluţiune, şi aţi cerut a se urma dis- 

cusiunea. Pe acel temei dar am lăsat şi ei! a se urma 

discusiunea, Acum iară-şi v& mai consult dacă voiţi 

să votaţi cererea d-lui Ministru, sai să trecem la or- 

dinea zilei. 

” Principele Brâncoveanu. Rog pe biuroii să bine-vo- 

iască a ne maj da citire de comunicaţiunea d-lui Mi- 

nistru, şi veţi vedea că, sunt două cereri deosebite ce 

ni se fac. 

Unul din Secretari citeşte partea din adresa Ministeriu: 

lui, în care se cere Adunării a chibzui asupra măsurilor ce 

reclamă starea actuală a lucrurilor. 

D-nu M. Cogălniceanu. Domnilor, onor. d. D. Ghica a 

pus înainte o cestiune personală pentru mine, ares- 

tarea Mitropolitului din Moldova. Nu voii, domnilor, 

să r&spunz astă-zi la această cestiune, fiind-că voii 

să dovedesc că şi minoritatea poate să fie moderată 

Şi răbdătoare, ci voii fi gata altă dată a r&spunde şi 

aci, precum am r&spuns în Adunarea din Moldova. 

Astă-ză e cestiunea de trebue să dăm doui deputaţi 

din Camera, noastră şi apoi de nişte mijloace indirecte 

şi extraordinare, ce se cer de câtre Guvern pentru a 

mânţinea ordinea publică. În privirea cererii a celor 

doui deputaţi, d-lor înşi-le ai declarat că priimesc să 

se ducă şi înaintea justiţiei şi în închisoare preventivă, 

Respectez libertatea individuală a domniilor lor ; dar, 

dacă mi s'ar cere votul met, eu, ca deputat, nu voii 

sfişia cu propriile mele mâini inviolabilitatea depu- 

tatului.
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Deplâng, domnilor, asasinatul infam, care a răpit; 
țării un bărbat cel mai eminent; dar nici o dată nu 
socotesc că am onora memoria. lui, când, a doua zi după 
moartei, am veni să răpim acele instituţiuni ale țării, 
pe cari el trăind a declarat că le va apăra cu prețul 
vieţii sale. 

E vorba, domnilor, de mânţinerea, ordinii publice. 
Guvernul nu are nică o nevoie de mijloace extraordi- 
nare, afară, din lege. Guvernul are legile în vigoare, 
aplice-le; sai, dacă le crede că nu + sunt de ajuns a- 
cestea, înfățişeze-ne un proiect de lege, şi eu de mai 
"nainte îi declar să fie sigur că îl voii vota; iar înu, 
prin fraze indirecte, prin cereri vage, să ne ceară a 
sfărîma, legile în fiinţă. Nu, domnilor ; legile actuale 
sunt în stare a înfrâna, desordinile, a, pedepsi cri-! 
mele. E un votal Camerii, care declară că, Codicele 
Penal al Ţării-Româneşti să se aplce şi în Moldova, 
şi acest Codice, dacă păcătueşte cu ceva, păcătueşte 
cu asprimea, iar nu cu blândeţea, sa. 

D-nu G. M. Ghica. Domnilor, nu Voi vorbi asupra 
celui dWântâii punt al adresei Guvernului; mă voii 
mărgini numai de a ruga pe d. Ministru să ne spuie. 
cari sunt măsurile escepţionale, pe cari le cere de la, 
Adunare; Şi cât pentru mine mai vîrtos, protestez, 
dinainte contra unei asemenea, procedure de a se cere 
de la Adunare a, lua iniţiativa unor m&suri, a căror 
oportunitate ea nu o poate apreția. Camera -va, fi în 
r&spundere pentru soluţiunea ce ar da, Şi eii unul nu 
ştii să mai fie un exemplu ca un Guvern să se fia- 
dresat vre o dată, fie în cea mai critică situaţiune,
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"cu 0 asemenea cerere la o Adunare. Ministeriul are 

în mână toate mijloacele necesare; dar, dacă se vede 

în faţa, vre unui pericul, dacă crede că mijloacele, de 

cari dispune, nu “i sunt de ajuns, vie Ministrul a ne 

cere nişte măsuri positive, lămurte şi precise, Şi noi 

să le desbatem şi să i le acordăm, dacă vom găsi de 

cuviinţă. Dar să vie întrun chip vag, nedeterminat, să 

ne ceară, niște măsuri escepţionale, aceasta nu o în- 

țeleg, căci noi nu avem administraţia, nu avem tri- 

bunalele, nu avem poliţia, şi nu putem da nimic. 

Dnu A. E. Florescu. Domnilor, să 'mi daţi voie a 

vorbi” şi ca deputat, şi ca Ministru şi ca Român. 

Mi se pare curios lucru, domnilor, să voim a vedea, 

toate lucrurile cu ilusiuni de acelea, cari ar scuza în 

adevăr şi pe d. Cogălniceanu şi pe d. G. Ghica şi pe 

toți aceia câţi ieaii cuvântul ca să ne zică: „n'avem 

nimic, nu dăm nimic, se jignese instituţiunile noastre, 

se vatămă independenţa deputatului şi altele asemenea.“ 

Domnilor, e foarte uşor şi foarte plăcut lucru a ne 

face ilusiuni şi a trăi în ilusiuni; dar să nu ni le fa- 

cem tocmai în momentul acela, când e timpul de ac- 

iune şi de a se lua măsuri, căci mi se pare că atunci 

comitem o mare greşală politică. 

Ati vorbit, domnilor, de pierderea instituţiunilor noas- 

tre, de sdrobirea bazelor fundamentale ale pactului 

nostru politic şi social; dar mi se pare că, ca să ple- 

daţi în favoarea acestor instituţiuni, aţi avut; recurs 

la argumente, cari nu justifică nici de cum preocupa- 

rea, de care vă arătaţi îngrijaţi şi nu asigură institu- 

a
i
e
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țiunile ce voiți a apăra, nici consolidă, situaţiunea po- 
litică a țări. 

Oare, domnilor, ce vine a vE cere Ministeriul? 
Nimic mai mult de cât ai ridica autoritatea lui mo- 

rală în public, în țară. Când veniţi a zice că „Guver- 
nul are puterea în. mână, Guvernul facă, Guvernul 
sărobească, ele responsabil,“ noi vă respundem, dom- 
nilor, că Ministeriul nu declină de loc această, respon- 
abilitate; Ministeriul n'a venit să vă propuie m&suri 
de acelea, cari, cum a zis q, Panu, ar sfărima, insti- 
tuţiunile constituţionale. Nu, domnilor ; fiţi siguri că 
Şi Ministeriul e tot atât de gelos. pentru mânţinerea 
Şi paza lor. 

Dar d-v. întrebaţi ce măsuri poate să chibzuiască, 
Camera, când ea n'are nică poliţie nici tribunale? Nu 
este însă aci cestiunea. Nu vi se cere d-v. să ne zi- 
ceţi: „puneţi pe uni! la închisoare, condemnaţă. pe alţii 
la cutare penalitate.“ Nu este aceasta cestiunea, ca să, 
ne puteţi r&spunde că Adunarea nare poliţie nici tri- 
bunale. Cestiunea este acolo unde nu voiţi să o ve- 
deţi, este în starea spiritelor, în corupțiunea tendin- 
țelor, e în chiar situaţiunea ce ne am făcut de vre 9 
trei ani încoace. Prin urinare, domnilor, vă rog să 
vedeţi realitatea, lucrurilor Şi să credeţi că Guvernul, 
când vă zice să "i daţi mijloace, înţelege să dață 
acea autoritate de care are nevoie, să ”] ridicaţi cu un 
vot al d-voastră la înălţimea aceea unde trebue să fie 
ca să apere acele instituțiuni, de cari suntem cu toţii 
atât de geloşi. 

S'a, cerut de la Cameră arestarea a doui deputaţi ; 
domnia-lor. însă, dintrun punt de patriotism, aă înțeles
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îndată, că situaţiunea d-lor, în această Cameră, ar fi 

putut da loc la discusiuni de acelea, ale căror rezultate 

ar fi putut fi vătămătoare chiar interesului Camerii, 

şi de aceea de la sine s'aii retras, declarând că vor 

merge unde justiţia îi reclamă. 

Dar acum vine întrebarea : oare cu aceasta se sdro- 

besc instituţiunile ţării, când se iea o măsură, de care 

justiţia are trebuinţă, spre descoperirea adevărului, 

şi pentru care se cere deslegarea Camerii ? M8 iertaţi, 

domnilor, a o spune; îmi pare că d-v. vă preocupaţi 

de aceste instituţiuni întrun mod ce nu 1] pot înţe- 

lege, şi pierdeţi din vedere tocmai acele consideraţiuni, 

tocmai acele înprejurări, de cari ar trebui să ţineţi 

mai mult seamă, pentru interesul chiar al cauzei ce 

apăraţi. Aduceţi-vă aminte, domnilor, de cererea ce 

se făcea printr'o hârtie adresată Poliţiei, în care se 

vorbea de o adunare pe Câmpul Filaretului, de o adu- 

nare, pe care o calificaii de serbare naţională, şi încă 

mai adăogaiişi aceasta: adunare poporară. 

Ce va, să zică „adunare poporară ?“ Ce va să zică, vă 

întreb, a convoca poporul pe un câmp mare, întins, 

spre a sărbători nu ştii ce, şi a se aduna nu ştii 

cum? Eii vaş ruga pe d-v. toţi să 'mispuneţi întrun 

mod categorie cum, în ce condițiuni, avea să se ţie 

acea adunare ? cu capul gol? cu mâinile încrucişate? Nu! 

Şi voiţă d-v. ca, în urma unor asemnea declaraţiuni, 

Guvernul să treacă peste dinsele, să nu facă nici o 

cercetare, să nu iea nici o măsură? să nuvie să asi- 

gureze societatea, şi Camera, chiar dacă scopul era 

bun ? Iar, la din contră, dacă scopul ar fi fost crimi- 

nal, Guvernul atunci trebue să o ştie mai din vreme,
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spre a se pune în apărare în contra, unei eventuali-. 
tăţi, care negreşit că ar fi adus căinţă chiar d-v. ace-- 
lora, cari ziceţi că cererea unui deputat e jicnirea in-. 
stituţiunilor noastre constituţionale, 
“Nu, domnilor; d-v. vă preocupați numai de faptul 
nenorocit de ieri; dar noi ne preocupăm de ceva şi 
mai mult, şi când v& cerem doui deputaţi în judecată, 
nu va să zică că cu acea cerere voim să “i şi osîn- 
dim. Noi nuw'i cerem pentru aceasta, ci îi cerem pen-. 
tru ca să facem lumina, şi, când va veniti mpul ca să 
facem alte urmăriri, atunci nu vrem să fim cu mat- 
nile legate dea putea să supunem şi la o închisoare. 
preventivă. 

Vedeţi dar la ce proporţiuni se reduce cestiunea,. 
şi dacă am luat cuventul, a fost numai ca să puiit 
eestiunea pe adevăratul tărîm Şi să vă fac tabelul. 
adevăratei situaţiuni, de care avem a ne preocupa. 

Cât pentru faptul de ieri, domnilor, or cari ar f 
consideraţiunile noastre, nu putem să ne ascundem un 
ce, un ce pe care nimeni din d-v. nu'] veţi putea tă- 
gădui, că societatea e în drept a fi îngrijată, şi toc- 
mai, ca, să asigurăm societatea în contra unor ase-. 
menea îngrijiri, venim să vă cerem un vot, care să 
ne dea toată autoritatea morală, prin care să putem 
garanta societatea, saii cel puţin să putem preveni 
eventualităţi, cari ar putea să aducă consecinţe vă. 
t&mătoare pentru națiunea întreagă. 

Principele G. Sturza. Domnilor, înprejurarea. care ne 
preocupă, e foarte gravă. Toţi am plătit tributul nos-. 
tru pentru bărbatul pe care "l-am pierdut. Acum să,
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ne ocupăm de ţară şi de ceea ce trebue să facem. : 

Domnilor, regimul parlamentar ne a dat un mare 

“drept, o mare putere. Dar, cu cât avem mai mare 

drept, cu atâta, şi răspunderea noastră este mai mare. 

Avem, domnilor, în mâinile noastre soarta țării şi a- 

vem -să r&spundem de dinsa. Să ne ocupăm dar în- 

tr'un chip practic. Zic practic, pentru că atunci, când 

"o ţară e ameninţată, de turburări materiale, trebue o- 

mul să fie practic. Nu se cere aci teorie. 

Domnilor, toţi ne respectăm şi ne am respectat, 

toţi ne apărăm şi ne am apărat drepturile şi le vom 

apăra; se: vorbeşte însă aci de măsurile ce sunt a se 

lua. Să începem dar, d-lor, de la. puntul nostru de 

plecare, dela ceea ce ne a îndemnat astă-zi a ne în- 

truni. Preşedintele Consiliului a fost asasinat la poarta 

Adunării; acel Preşedinte era un ilustru om „de Stat 

Şi conservator, era cunoscut în toată țara ca apără. 

torul ordinii publice. 

Cele din urmă cuvinte ale sale erai în sensul acesta: 

„voii muri pentru apărarea instituţiunilor ţării, pen- 

„tru păstrarea, liniştii publice!“ Răspunsul a fost că a 

murit, 

Acum, domnilor, să vedem care e -starea, societăţii 

noastre şi să vedem ce măsuri trebue să luăm. 

Oare am putea crede, domnilor, că e cine-va între 

noi atât de slab, ca să nu aibă curagiul.de a spune cu- 

rat şi drept în faţa ţării: „v&z cutare pericul şi trebue 

să luăm cutare măsură.“ Domnilor, după o înpuşcă- 

tură, ar fi o laşitate a nu avea, cineva acel curagiii; 

în faţă cu un pistol, răspunsul unuiom de inimă este 

că despreţueşte moartea. 

p
i
 d



Aşa dar, domnilor, să luăm serios în vedere cu posi-.- ţiunea țării, să o analizăm şi să vedem ce remedii să, căutăm. 
Spiritele sunt întăritate la noi ; pe toată zioa o măr-.. turiseşte presa, Şi, or şi cât de nevinovată ar fi ea, totuși, domnilor, e netăgăduit că întăritările zilnice şi aţiţările acelea împing la crimă ; e cunoscut, în istoria ţu. . tulor ţărilor, n'am trebuinţă să vă. desvolt aceasta, Pe urmă un alţ element de desordine, de nenorociri pentru ţară, sunt propagandele extreme, cari se fac. în țară cu cea mai mare nesfială şi semeţie, şi încă, domnilor, dacă ar f acelea . sub: impulsul unor inte- rese din ţară, încă am zice că ne putem pune în faţă cu dinsele, ca să putem să venim la oare-care înţe- legere. Dar, domnilor, sunt dovezi că nu numai din țară vin acele impulsiuni, ci mai de departe, de la interese streine, pe cari nu le putem înpăca poate de cât renunțând la, existenţa noastră naţională. 

Noi cari suntem atât de geloşi de naționalitatea, . noastră, în cât refuzăm Streinilor dreptul de a cum- pă&ra petece din pământul nostru, noi cari mergem pînă a face dintro cestiune economică o cestiune po- litică, nu putem vedea, chiar în cestiunea romană, în cestiunea italiană, o strînsă solidaritate cu cestiunea existenței noastre naţionale, când e vorba de a da ţara noastră ca schimb pentru Roma şi Veneţia; tocmai NO am veni astă-zi şi am zice că acea solidaritate poate să facă la noi ca politica lui Mazzini să fie o politică naţională ? Nu, domnilor; acesta ar fi Un Cu-- rios silogism.. 
Aşa dar, domnilor, ne aflăm în fața unei posiţiuni „
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anormale, spiritele sunt întăritate, avem r&spundere 

mare, trebue să luăm măsuri. 

M& întore acum la Guvern. D-nu G.Ghica a avut 

“toată dreptatea; sunt cu totul de idea d-sale. Inainte 

de d-lui am rostit'o şi eii, cu toate că nu aci, în Ca- 

meră, că în adevăr Guvernul trebue să vie cu o ce- 

rere precisă. Dar, domnilor, să presupunem că Gu: 

vernul ar face aceasta. Noi ar trebui să părăsim 

soarta ţării în voia întâmplării? Nu, domnilor. Guver- 

nul nu este încă definitiv constituit, poate să se pre- 

schimbe, trebue să se constitue din noi peste câte-va 

zile. Noi, domnilor, avem să "i facem programa aci, 

astă-zi; noi avem să "i arătăm ce cerem de la dîn- 

sul şi ce cale să urmeze pentru binele şi siguranţa, țării. 

Ei bine, domnilor, dacă voim să "i facem programa, 

noi, dacă, suntem la înălţimea misiunii noastre, dacă 

-suntem gata a r&spunde pentru faptele noastre, atunci 

să venim. cu francheţă şi să spunem ce voim de la 

acel Guvern, care are a se constitui peste o zi—dou€. 

Mai ?nainte de toate, domnilor, avem să aşteptăm dela 

acel Guvern să păzească buna orînduială, ordinea pu- 

blică, ordinea materială ; să respingă, forţa cu forță, şi 

-or-care idee, cât de extremă, cât de funestă ar fi, să 

vie aci în sânul Adunării şi să treacă prin criteriul 

discusiunii publice. Dar să nu vedem, afară din Adu- 

nare, fie la vre un câmp, fie la uşa Mitropoliei, sfir- 

şindu-se discusiunea prin o crimă, 

Aşa dar ordinea publică să o mânţie Guvernul cu 

„or-ce preţ, forţa cu forță să o respingă, încercarea de 

luptă prin luptă s'o năduşe. sa 

Acum, domnilor, întrebarea e: eu mijlâcele de cari - 
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Su 
dispune Guvernul după legile de astă-zi, poate să o facă 
sai ba? - - 

Domnilor, sunt de părere de a da dreptate Guver- 
nului în cestiunea, aceasta ; sunt, convins, Şi o spun cu 
francheţă, că de patru ani Guvernul, Şi aci şi dincolo 
de Milcov, n'a întrebuințat toate mijloacele legale, de 
cari dispunea, pentru a apăra, ordinea publică! multe 
din acele mijloace ai rămas uitate sait neîntrebuinţate. 
Şi ce s'a făcut? 

Guvernul vine şi ne zice că astă-zi ne aflăm în po- 
sițiunea aceasta, critică, grea. 

Destul timp, domnilor, a fost slăbiciune, destul timp 
sa, trecut cu vederea ceea ce era o crimă de a se trece 
CU vederea, | 

Domnilor, nu înțeleg mirarea dv. de astă-zi,. când 
dv. 'mi ați spus că a fost o Zi, când s'a arătat de- putaţilor cuţitele Ia uşa Adunării. 

Ei bine, domnilor, unde sunt cercetările asupra a- 
celei crime de lesă-naţionalitate ? Unde sunt criminalii 
aceia ? unde sunt legile ? care este locul, unde s'aii pe. 
depsit ? 

Nică o urmă, din toate acestea, Şi apoi să ne mirăm 
că se întâmplă crime ca cea, de ieri |! 
"Domnilor, situaţiunea unei țări e rezultatul lucră- 

rilor, a zicerilor, a, rostirilor fie cărui cețăţean; toate la un loc dai op rezultantă, precum zice matematica, - care este fapta, rezultanta, de ceea, ce a, voit, de ceea “ce a gândit o nâţiune, şi apoi se găsesc spirite exa- gerate, fanatice, cari vin la extreme şi cari fac ca na- jia întreagă să se trezească, şi să zică : „destul atâtea, 'deboşuri, destul devergondagii, destulă orgie.“ Să fim,
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domnilor, serioşi, să ne trezim, tocmai pentru că sun- 

tem liberi, tocmai pentru că representăm o ţară. 

- Aşa dar, domnilor, declar că nu sunt nici de cum 

de idee că Guvernul, de patru ani încoace, "Și a înplinit 

tot-d'a-una toate datoriile sale şi că a *ntrebuințat, 

toate mijloacele legale, de cari dispunea, pentru a mân- 

ţinea ordinea publică; tot de o dată vă zic, domnilor, că 

noi trebue astă-zi să declarăm ca cel puţin să se iea 

acum asemenea măsuri spre a garanta ordinea publică. 

Să venim acum -la măsurile escepţionale. D-lor, alte 

țări de cât a noastră, precum e, de exemplu, Anglia, 

ai venit şi vin la asemenea măsuri. Ştiţi, d-lor, ce ai 

zis publiciştii cei mai străluciți despre constituţiunea, 

Angliei ? Că mărirea, ei e tocmai aceea că are facultatea, 

de a suspenda chiar funcţionarea ei parţială în mo- 

mente de criză, de a suspenda chiar libertăţile indi- 

viduale, cari sunt cea mai mare garanţie a libertă- 

ţilor publice. 

Acum, d-lor, oare e vorba aci de a suspenda repre- 

sentaţiunea, naţiunii, de a lăsa pe Guvern să fie dic- 

tator, fără nici un control, de a sfişia libertăţile pu- 

blice, cari sunt ceea ce e mai scump şi mai de folos 

pentru viitorul ţării noastre ? 

Nu, d-lor; nici cum să nu gândim la, asemenea m&- 

suri, căci aceasta, ar fi în paguba ţării, ci să ne gân- 

dim la unele, cari ar fi în folosul ei. 

Domnilor, ţara aceea ce v'am citat şi care este lea- 

gănul libertăţii constituţionale, a dat de multe ori 

probe despre ceea ce voii să vă zic, precum, de e- 

xemplu, în privinţa, streinilor, în timpul lui Pitt, care 

a cerut de la Cameră şi a dobândit dreptul de a“i



518 
urmări, de a "i depărta şi de a procede în contra lor 
fără procedura aceea obicinuită, fără îngrădirile acelea, 
de cari se află acoperită prin legă în: starea normală; 

“el a dobândit încuviințarea, Camerii şi a răspuns la 
ceea ce aştepta țara. 

Nu numai atât, domnilor; dar principiile cele mai 
mată, cele mai sacre, pe cari Englitera bazează toate 
libertăţile ei, pentru că este practică în aplicarea a: 
cestor libertăţi, nu se mângâie numai cu o constitu: 
țiune scrisă cu litere de aur pe hârtie şi pe urmă să, 

ajungă a fi scrisă, cu litere de sânge prin închisori, — 

ei bine, cu toate acestea a suspendat şi suspendă acele 

mari principii pentru un timp determinat şi dă Gu- 
vernului putinţa de a mânţinea ordinea publică, a sus- 
pendat chiar dreptul cel mai mare, pe care sunt bazate 
toate libertăţile publice, dreptul de habeas corpus, care 
este înscris în Charta-Magna a Engliterei încă din tim- 
pul lui Ioan-Fără-Pământ, 

Iată, domnilor, antecedente. 

Acum noi suntem chiemaţi a statua mai cu seamă, 
asupra celui de al doilea punt: să aibă Guvernul pu- 
tinţa de a înpiedica întăritarea spiritelor prin presă, * 
să aibă putinţa de a înfrena pe turburătorii de mese- 
Tie, pe aceia cari ar conspira, ar lucra contra liniştei 
publice, să aibă acest drept pe un timp oare-care, de 
exemplu pină la ântâia Duminecă a lunei lui Decembre 

pînă la, deschiderea Adunării, şi remâne să, vedem care 
din noi îl adoptă şi care îl respinge...... 

Mai multe voci: toți priimim. 

Principele Sturza (urmează). Acum, domnilor, după ce 

33
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facem această dureroasă şi desplăcută concesiune Gu- 

vernului, şi cu atât mai dureroasă, căcă singuri trebue 

să recunoaştem că, dacă Guvernul nu a întrebuințat 

pînă acum mijloacele normale, pe cari le aavutpentru 

a mânţinea acea, linişte, este legitimă, în inimile noas- 

tre îndoiala că va întrebuința mai bine aceste măsuri; 

însă o Cameră nu trebue să întinză bănuielile sale pînă 

a refuza Guvernului mijloacele ce le ar cere; trebue 

să cercăm, şi dacă nu am nemeri bine, nu pentru ân- 

tăia oară, dar chiar după zece ori, să mai încercăm 

şi pentru a un-spre-zecea oară, şi aceasta va fi cea din 

urmă încercare. 

Unul din Secretari citeşte următorul amendament : 

«Adunarea Naţională, adânc întristată de dureroasa pier- 

dere ce a făcut în persoana unui mare cetăţean şi bun 

patriot, indignată tot de o dată de semeţia crimei ce s'a să- 

virşit, crimă care ameninţă întreaga societate română ; 

mai luând în privire greutăţile ce preîntempină Guvernul 

pentru a mănţinea ordinea publică ; Adunarea, pentru binele 

ţării, dă Guvernului putere discreţionară pină la ântâia Du- 

minecă a viitoarei luni Decembre, de a lua toate măsurile 

şi chiar cele mai energice, în privirea acelora ce "i ar afla 

că conspiră sait făptuesc în contra liniştei publice, de a'i 

aresta, de a'i înfrâna şi chiar de ai depărta din ţară, pre- 

cum şi dea suspenda libertatea presei. Iar, la deschiderea 

Adunării, îi va da relaţiune de măsurile ce a luat. 

C. Glogoveauu, 1. Florescu, Nicu Cantacuzin, Radu Ro- 

selti, Manolahi Cosiaki, P. Roset. 

N 

D-nu General |. Florescu. Am aderat la propunerea 

ce s'a făcut, şi am depus la biuroi şi eit o propunere 

relativă la memoria scumpului cetăţean pierdut. Am 

aderat la propunere, căci or ce om simţitor şi în a-   
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dever cu iubire de patrie trebue a o manifesta nu 
prin vorbe, nu cu cuvinte de o popularitate culpabilă, 
ci prin acel curagiii, a cărui cale ne a deschis'o acest 
mare bărbat. Pot fi oameni solidari de asemenea crime, 
Dar pentru ce oare chiar în această Adunare să se soco- 
tească cine-va atins de o asemenea imputare, ca să aibă 
trebuinţă de a se apăra? Am vezut oameni, am văzut 
un partid aptrându-se aci ca de o acuzare. Aş voi să, 
ştii de poate fi vr'un inimie mai mare al unui partid 
oare-care, de cât acela ce ar veni să arunce o crimă 
atât de infamă în faţa acelui partid ? Aşa dar, fără 

-ca să presupuiii că un partid oare-care a putut face 
vre-o dată asemenea faptă, îmi reia independenţa 
fără a mă teme că aceasta, să poată vre-o dată atinge 
nu numai pe cine-va dintre noi, dar pe or ce om o0- 
nest din ţara întreagă. 

Este o bandă de tâlhari, de criminaii, de oameni cari 
aii jurat a urma o şcoală nenorocită, de şi modernă, 
cari, ca să ajungă la un Scop, întrebuințează or ce 
mijloace de convingere; dacă nu pot reuşi prin aces- 
tea, amenință, şi când nu găsesc oameni slabi, cari 
să se înspăimânte, atunci merg pînă la infamia de a 
lovi pe la spate. Dar majoritatea acestei Camere, care 
represintă națiunea, națiunea nu va avea laşitatea de a, 
se înspăimenta, de un asasinat ! Nu, domnilor; nu poate 
fi moarte mai ambiţionată de cât a ilustrului nos- 
tru coleg! El a murit la moment, ca săi r&mâie nu- 
mele nemuritor ! Ca să revii însă la cestiunea ce ne 
preocupă, voii zice că găsesc în moartea lui lecţiuni 
mari, că el ne a deschis calea, pe care acei inimici al 
societăţii să fie siguri că vom urma. „Ordinea“, a, zis
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acest mare bărbat ; „ordinea“ strigăm toţi! Ce se cere 

acum aşa de monstruos, atât de anti-naţional, atât 

“de anti-liberal prin această propunere? Ni se zice că 

a fost slăbiciune din partea Guvernului, căci legile ac- 

tuale îi dati arme îndestulătoare contra încercărilor de 

desordine. Ei zic, şi experiența, a dovedit, că în regi- 

mul actual, constituţional, un Guvern poate avea mai 

multă saii mai puţină energie şi a se teme mai mult 

sati mai puţin de responsabilitate, fiind aceasta, o ces- 

tiune de temperament. 

Acum e vorba de a scăpa ţara, Ei bine, să scăpăm 

țara, dând. Guvernului încredere, pe bazele cari se obi- 

cinueşte, cum a zis Principele Sturza, a se da în ţă- 

rile cele mai liberale. Aceasta cerem a se face, nică 

mai mult nici mai puţin. Aşa, în prevederea unei în- 

prejurări în care nu e nimic de exagerat, pe lângă ne- 

cesitatea ce avem de a ne organiza, căci toate lasă de 

dorit, instrucţiunea publică, armata, etc., toate sunt 

desorganizate şi aceasta când evenimentele ne năpă- 

desc de toate părţile; în presenţa unui mormânt des- 

chis, când recunoaştem că gangrena din fatalitate a pă- 

truns în corpulţării noastre, când, spre ruşinea noastră, 

ne vedem ţinuţi în loc de o mână de oameni, să dăm 

Guvernului mijloace de ane organiza, a apăra ordinea: 

şi aceasta pe terminul mărginit care se propune. Prin 

urmare consider ca un omagii făcut memoriei ilus- 

trului bărbat şi ca o datorie căre ţară să aderăm toţi 

la, acea propunere. 

D-nu M. Cogălniceanu. Domnilor, ieri eram bolnav în 

pat, când am aflat moartea marelui cetăţean Barbu
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Katargiu. Daca ieri Pam plâns ca om onest, astă-zi 
îndoit îl regret, căci văz că moartea sa are să o plă- 
tească România cu sdrobirea tutulor libertăţilor ei. 

Un asasinat este tot-d'a una o faptă infamă, şi de- 
plor că asemenea faptă, s'a, săvirşit în țara noastră. 
Dar, domnilor, asasinaturi, atentate s'aii urmat Şi în 
alte ţări, însă nică-ieri nu le-a plătit ţara cu libertăţile 
ei. Napoleon III, regele Prusiei, împăratul Austriei, ve- 
gina Greciei, ai fost sub ţinta armei unui ucigaş şi 
nui am văzut a doua zi sfărimând libertăţile publice, 
pentru că s'a găsit un infam, care să ridice mâna a 
comite o crimă. Impăratul Napoleon nu'şi a r&sbunat 
asupra Italiei crima, lui Orsini, ci din contra Pam văzut 
luptându-se pentru liberarea ei, Am văzut pe regele 
Prusiei că, în urma unui atentat în contra vieţii sale, 
a declarat că întăreşte şi mânţine libertăţile publice. 
Impăratul Austriei, în urma iară-Și a unei fapte tot aşa, 
de infame, convocă, Reichsrathul, acel Reichsrath care 
a proclamat drepturile cele mai sacre ale cetățeanului 
liber, a proclamat libertatea individuală, Şi respectul 
domiciliului, 

Să nu osîndim, domnilor, veacul nostru ; el nu este 
mai r&ii de cât veacurile trecute, M& adresez mai în 
particular la deputaţii Moldoveni; ei vor putea spune 
cum întrun alt veac, un archipăstor, Mitropolitul Iacov, 
a fost ucis, când se cobora de pe scaunul săi, unde 
presida Divanul înaltei dreptăță al ţării, şi cu toate 
acestea întreaga țară nu a plătit cu libertăţile sale 
o crimă izolată. Aceea ce s'a făcut a putut să se în- 
temple şi azi. 

Oare, domnilor, credeţi d-v. că totul este perfect în
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societate? Oare nu pot fi strimbătăţi individuale ? R&u- 

tatea, se află sus precum şi jos, şi se pot găsi fanatici 

ca să se arunce la un act de răsbunare personală. 

In triste zile am ajuns, domnilor, când pentru o crimă 

izolată auzim zicându-ni-se că societatea este în gan- 

grenă! Vai de ţara aceea, care nu mai are încredere 

în legile sale şi aleargă la măsuri escepţionale! Tara, 

aceea este pe calea pieirei ! 

Vii acum la propunerea ce se face. Trebhue să vor- 

besc de ea, căci poate şi eii pentru cea după urma 

dată mă suiii la această tribună. Declar, domnilor, că 

nu recunosc Camerii dreptul de o asemenea iniţiativă 

de a desfiinţa Convenţiunea, care ni s'a dat şi s'a subscris 

de cele şeapte puteri. Noi înşi-ne, domnildr, suntem 

adunaţi aci în puterea Convenţiunii şi trebue să o res- 

pectăm. Nu recunose nimănui dreptul de a desfiinţa, 

articululii 46 din Convenţiune. Iată ce zice acel articul: 

„Libertatea individuală a Românilor va fi cheză- 

şuită; nimeni nu va putea fi oprit, arestat, nică pri- 

gonit de cât potrivit legii.“ 

Intreb pe acest, Ministeriii dacă el se socoteşte în 

drept a consimţi să se desființeze Convenţiunea prin 

o propunere a Camerii, care ea. însă-'şi nu funcţionează 

de cât în virtutea Convenţiunii ? 

Aduceţi-v8 aminte, domnilor, câte strădănii, câte 

lupte, câte suferințe şi sacrificii ne a costat dobiîn- 

direa acestor drepturi ce ne garantează Convenţiunea 

şi pe cari acum înto clipă voiţă a le desfiinţa. Ei, 

tatăl mei şi strămoşii mei şi strămoşii d-v., ai fost 

prigoniță, pedepsiţi, şi chiar unul din autorii propunerii 

de astă-zi a fost exilat: peste hotar la Măcin, pentru
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“că am apărat drepturile țării, pentru că ne am silit 
a căpăta starea, de lucruri ce avem astă-zi, 

Nu ne aşteptam, domnilor, că, după atâtea sacri- 
ficii înplinite, venind aici la Bucureşti ca să facem 
Unirea, vom reculege proscripţiunea şi despotismul. 

Ne recunosc nimenui dreptul de a, viola legile, de a 
sdrobi drepturile țării. Protest din toate puterile "mi 
contra votului ce se va da, când ar fi primită, şi de 
acum declar că nu pot lua, parte la acest vot anti- 
convențional, anti-naţional ! (iese din Adunare.) 

Manolaki Costaki. După atâtea cuvinte rostite la 
această tribună de mai mulţi oratori, se pare că noi 
am fi oameni ucigători libertăţilor publice. 

EX bine, domnilor, din însu-şi argumentele d-v. voii 
culege cel mai favorabil sprijin pentru propunerea pe 
care am subseris-o şi pentru care voii da seamă îna- 
intea oamenilor şi a lui Dumnezeii. 

„Domnilor, în câtă, vreme deputaţii vor fi omoriţă la, 
porţile Mitropoliei, cine va mai fi deputat? Atunci nu 
vom mai avea, Cameră. Ştii chiar ieri că vre-o 7—8 
deputaţi de dincolo de Milcov eraii decişi să părăsească 
Bucureştii. 

Onor. D-nu Cogălniceanu ne a citat exemple că s'a 
tras asupra, regilor şi împăraţilor. Insă, domnilor, când 

„la ideile acelor exaltaţ persoana, Capului Statului era, o 
piedică, căci era, înviolabil, nestrămutat, înţeleg că fa- 
natismul acelor oameni avea. pînă la oare-care punt 
0 logică, căci lovea acea piedică nestrămutată, ce li se 
punea. Vă disfid însă ca să "mi arătaţi eă în vre o 
ţară constituțională să se fi ucis vre-un Ministru. Şi
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iată pentru ce nu se întâmplă aceasta: pentru că, în 

regimele parlamentare, Guvernele sunt supuse la atâtea 

fluctuații a desvoltării ideilor, în cât pentru nimeni 

un Ministeriii constituţional nu este o piedică, de care 

mai curend sai mai târzii să nu se poată scăpa. 

Faptul de alaltă-ieri, domnilor, are o însemnătate po- 

litică, şi e mai mult de cât o crimă; este o crimă 

neauzită, fără exemplu. 

D-nu Cogălniceanu zice că împăratul Austriei, după un 

atentat, a convocat Reichsrathul. Aşa este; dar la noi 

acest, Reichsrath, Adunarea, era deja convocată. 

D-nu Vernescu ne întreabă : „oare patria e în primejdie, 

oare inimicul e la porţile ţării?“ — Inimicul, domnilor, 

este şi mai aproape, este la poarta Mitropoliei ; căci, 

dacă inimicul ar fi la porţile ţării, atunci lesne s'ar 

alege bobul din mazăre. 

Sa vorbit de revoluţiune. Eii am fost în revolu- 

ţiune şi vă pot încredința că în două-trei zile se alege 

întrun fel, ai de triumfează guvernul, ai de trium-: 

fează, partitul revoluţionar. La noi însă criza ţine de 

trei ani şi merge crescând. S'a zis apoi că la-noi sunt 

legi îndestulătoare, că avem un Codice Penal. Dar d. 

Vernescu îmi va da voie să "i spuică d-lui poate trăi 

foarte liniştit în Capitală, fără să ştie ce se petrece 

în ţară. V& voiu spune ei, domnilor, că în partea de 

dincolo de Milcov se comit omoruri mult mai multe 

de cât or când, după cum "mi-a spus un deputat, care 

vine de acolo, că întrun judeţ sai săvirşit acum 19 

omoruri. 

S'a vorbit de dictatură, zicând d-nu Vernescu că 

sar suspenda dreptul Camerii şi că nu ar mai putea
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funcţiona ca pină, acuma, prin măsura ce este a, se 
adopta. Voii respunde că tocmai prin această măsură, 
se asigură libertatea a-lui Vernescu, tocmai prin aceasta 
se asigură dreptul nostru de a ne putea emite aci 
opiniunile fără a ne teme că un pistol ne aşteaptă la 
poartă. Dând acest vot Guvernului, i s'a impus tot 
de o dată Şi greaua datorie de a r&spunde la aştepta- 
rea noastră, 

Faptul de ieri a aruncat spaima, în spiritul manda- 
tarilor naţiunii. Ei bine, d-nilor Miniştri, astă-ză venim 
Şi v8 dăm puterea dea mănţinea ordinea, de a asi- 
gura şi linişti spiritele, de a garanta representaţiunii 
naţionale că poate în pace să se ocupe de organizarea, 
țerii. Acest drept vi] dăm, şi vil dăm provizoriit. 

Principele Gr. M. Sturza. V&z că se fac acuzări grave 
şi că se dă cu totul un alt înţeles acelui amendament. - 
Să fim însă, domnilor, mai moderați, să ne uităm cel 
puţin pe ce este scris. 

S'a zis că ei sunt ptropuitorul acelui amendament ; 
cu toate că nu este aşa, dar mi-l însuşesc Şi sprijin. 
ki bine, domnilor, ce propune acel amendament ? Ni- 
mic alt de cât atâta; nică de dictatură, nici de sus- 
pendarea, Convenţiunii nu e nică vorbă. Asigurarea |i- 
niştei publice, Şi atâta tot. Cine este în contra aces- 
teia va vota contra; ei unul în conştiinţă voit vota 
pentru. 

Mai mulţi deputaţi cer inchiderea discusiunii. 
Adunarea, încuviinţează, 

Preşedintele pune la vot amendamentul d-lui General
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Florescu, după cererea a zece deputaţi, prin scrutin secret, 

al cărui rezultat este: 

Votanţi 93. 

bile albe 5t. 

bile negre 36. 

Abţinuţi 3. 

Amendamentul este încuviințat. 

Preşedintele Consiliului. Pătruns de încrederea cu care 

onor. Adunare a bine-voit a] onora prin votul ei 

de astăzi, Ministeriul acesta se grăbeşte a o asigura 

prin organul meii că el nu va eşi nici o dată din cer: 

cul prescris acţiunii sale de Convenţiune şi că nu va 

face întrebuințare de acest vot de cât în caz de nece- 

sitate absolută, când mijloacele ordinare nu vor fi de 

ajuns spre a mânţinea ordinea publică, caz care, sunt 

bine încredințat, nu se va întâmpla nici odată în ţara 

noastră, 

După aceasta Adunarea a votat de urgenţă şi a incuviințat 

următoarele propuneri: 

1. A. D-lui General I. Florescu în coprindere: 

„ Pătrunși de dureroasa pierdere a d-lui Barbu Katargiu, colegul nostru 

„ Şi eminentul patriot, hotărîm să luăm doliii pentru douăzeci de zile, şi 

„Adunarea autorizează pe Guvern a lua dispoziţiile cuvenite şi a face 

„ cheltuielile necesarii pentru înmormântarea ilustrului bărbat, la care vom 

„asista în corp.“ 

9. Propunerea Principelui Gr. B. Brâncoveanu, în coprin- 

dere : 

„„ Considerând că prin asasinatul d-lui Barbu Katargiu, națiunea noastră 

„ a pierdut pe apărătorul cel mai eminent al temeliilor existenţei sale, so- 

„ cietatea, familia, proprietatea; considerând că Ministrul Primar al 

„„ Principatelor-Unite, a căruia deviză era „tot pentru Ţară, nimic pentru
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» NOI, ** a fost victima curagiului săii politic, Camera îndeplineşte o da- 
„torie sacră deschizând Ministeriului un credit spre a ridica acestui 
»» mare bărbat de Stat un monument pe piața Teatrului, cu inscripția : 

» Apărătorului societăţii, familiei şi proprietăţii, 
»» Vara plină de recunoştinţă şi adânc mâhnită. 
» Va urma nemuritoarea frază a discursului fostului orator din şe- 

» dinţa de la 8 lunie 1862, în coprindere: 
» Pacea şi odihna e scăparea Ţării, şi voii prefera a fi sdrobit de 

p cât a îngădui slăbirea liniştei; voii prefera moartea, mai “nainte de a 
» Călca saii a lăsa să se calce vre una din instituțiile Ţării.“ ! 
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21 Aprilie 1860. Asupra unui scăzământ în 

favoarea arendaşilor moşiilor bisericeşti. 

415 

116 

A3i 

133 

bile, 

135 

143 

445 

- 459 

461 

164



») 

or
 

«o
 

_ 

  

pag. 

Şedinţa de la 29 Aprilie 1860. Asupra arestării Prin- 
cipelui G. Stirbei 
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prilie 1861 . 

118 

418! 

136 

487 

190 

497 

200 

ibidem, 

29
 

—
 
>
 

233 

245 

249 

256 

269



598 

pag. 

Demisiunea Cabinetului Katargiu la 10 Maiu 1861. 270 

Compunerea Cabinetului Stefan Golescu 273 

Şedinţa de la 14 Maii 1861. Asupra pensiunilor 214 
» » » 93 Mai 1861. Desvoltarea unei inter- 

pelări adresate Cabinetului St. Golescu. 979 
» » » 97 Mai 1861. Asupra acordării unui ere- 

dit pentru construirea câtor-va şosele. 293 

» » » 13 Iunie 1861. Asupra refuzului a trei 

deputaţi de a face parte din Comisiu- 

nea însărcinată cu cercetarea illegalită- 

“ ţilor Ministeriului Manolaki Costaki . 295 

» p v 17 Iunie 1861. B. Katargiu cere a se 

pune în desbatere cestiunea proprietăţii. 304 

» » » 20 Iunie 1861. Asupra unei interpretări 

false ce s'a dat discursului lui B. Ka- 

targiu din şedinţa precedentă. 314 

» » » 92 Iunie 4861. Asupra unei moţiuni de 
neincredere in Cabinet , 315 

Compunerea Cabinetului de la 19 Iulie 1861. 3U 

Compunerea Cabin. B. Katargiu de la 9 Ianuarie 1862. 329 

Şedinţa de la 25 Ianuarie 1862. Asupra interpelărilor 

d-lui M. Cogălniceanu. . ibideu, 

» » » 41 Februarie 1862. Asupra intocmirii lis 

telor electorale . „935 

» » » 15 Februarie 1862. Asupra i înserării în 

Monitor a unei desminţiri contra afir- 

mărilor d-lui I. C. Brătianu „997 

» » » 91 Februarie 1862. Asupra interpelării 

d-lui 1. Brătianu privitoare la ţăranii în- 

chişi la Văcăreşti 945 

» » » 96 Februarie 1869. Asupra cererii unui 

credit de 400.000 lei vechi. Asupra înfiin- 

ţării unui Gomitet legislativ provizorii — 348 

» » » 98 Februarlief1862. Asupra unei inter- 

pelări a d-lui M. Cogălniceanu privitoare 

la taxa pentru exportarea sării 366



Şedinţa de la ? 

) 

3 
z 

3 
= 

3 

» 

» 

» 

% 

599   

pag. 

Martie 1862. Urmare asupra înfiinţării 

unui Comitet legislativ provizoriii 

5 Martie 1869. Urmare. 

14 Martie 1869. Asupra înfiinţării Curţii 

de Casaţiune 

20 Martie 1862. Asupra unor interpelări 

ale d-lui M. Cogălniceanu. Asupra pro- 

iectului de lege a presei. ..., . 

21 Martie 1862. Urmarea desbaterii a- 

supra legii de presă A 

23 Martie 1862. In cestiunea sării 

26 Martie 1862. 

21 Martie 1869. 

28 Martie 1862 Răspuns lao interpelare 

a d-lui 0. Grădişteanu. Asupra unei 
propuneri a d-lui 1 C. Brătianu dea se 
libera ţăranii închişi la Văcăresti 

31 Martie 1862. Asupra poştelor . 

22 Maiu 1862. Asupra necompletării Ca- 
merii şi a gravităţii situaţiunii. Asupra 
petițiunii mai multor locuitori, cari cer să, 

li se dea voie de a ocupa locurile pără- 

site de Bulgarii emigraţi în Rusia. Asu- 

pra alegerii d-lui N. A. Sutzu şi asupra 

propunerii lui Gr. Cuza de a se con. 

gedia călugării greci de la mănăstirile 

închinate. . . . . 

29 Mai 1862. In cestiunea legii rurale 

2 Iunie 1862. Urmare. 

4 Iunie 1869. Urmare. . 

8 Iunie 1862. Asupra întrunirii de pe 
âmpul Filaretului . 

Şedinţa ego inară de la 9 Iunie 1862 ţinută după 

agetinarea lui B. Katargiu . 

  

314 

385 

390 

393 

401 

403 

41 

Mă 

423 

4% 

430 

440 

456 

741 

471 

486



INDREPTAREA GREŞELILOR PRINCIPALE 

Pag. rîndul 

48 

63 

AZ 

419 . 

ibid, . 
487 

194 

197. 

202 

910. 

219 

22 

242 

255 

288 . 

336 . 

49% . 

—— 

în loo de 

  

AT raportal Secţia 

A, 1856 

1 nostru 

47 pare . 

18 ur&s — 

2 cimitir 

AT adevărate 

7 înnotând 

3. ediţia 

2 de jos . irtaţi 

6 il veţi numi.— 
i în urmă? 

19 . formau 

1 de jos încărcare . 

3 de jos legea, rurală 

11 de jos . şi Europa 
7 arvoi 

gLIO Tes:         2N 

CÂTE BAT: 4 

Soune și       

să se citească 

raportul Secţiei 

1858 

vostru 

par— 

urăsc 

cimitir 

. adevărată 

plutind 
adiţia 

iertaţi 

. Îl veţi numi—, 

în urmă, 

forma 

îocercare 

legea rurală, 

. şi Europa: 

ar voi 

VERIFICAŢ 
2017 

“ 

  

 


